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Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001400-33.2020.8.11.0007. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

DANUBIO FERREIRA DE SOUZA SANTOS Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão c/c pedido de medida liminar ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. em face de Danubio Ferreira de 

Souza Santos, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois 

bem. Como reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verifica por meio de carta registrada expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto de Título. 

Nesse ponto, a jurisprudência, com dissidência mínima, sufragou o 

entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a entrega da 

correspondência no endereço do devedor, mesmo que não recebida por 

ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga discussão acerca de ser 

necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, atualmente 

vigendo a presunção juris tantum de que o destinatário tenha recebido a 

correspondência entregue na sua residência. Depois, vale registrar que a 

mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 

911/69, que assim dispõe: “Art. 2º (...) § 2º. A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014)”. Logo, a notificação extrajudicial ou, como 

queiram, o protesto do título não constituem propriamente a mora, apenas 

servindo ao propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a 

mera entrega da correspondência à residência do destinatário, o qual, 

inclusive, já estava ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das 

parcelas. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorre o seguinte 

julgado: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1010960-88.2018.8.11.0000AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA 

AGRAVADO: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHOE M E N T AAGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível 

quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização 

do devedor (REsp 1396500/PR). (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, 

Publicado no DJE 06/02/2019)” grifei. Então, da confrontação do 

entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se é 

prescindível que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, a 

constituição em mora pressupõe que a correspondência seja 

encaminhada ao seu endereço. No presente caso, observo que a parte 

autora enviou a correspondência a fim de comprovar a mora do requerido 

no endereço constante na cédula de crédito bancário, entretanto, tal 

diligência não foi frutífera. Diante disso, entendo prudente determinar que 

a parte autora emende a inicial a fim de comprovar a mora do devedor em 

seu endereço atual. De fato, em casos tais, a obrigação é do comunicante 

diligenciar para que a correspondência chegue até a residência do 

destinatário. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC/15, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento para COMPROVAR a mora da devedora em seu 

endereço atual, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 

CONSIGNE-SE que no mesmo prazo, a parte requerente deverá recolher 

as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo. 

Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004657-03.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA WAGNER 65552270100 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004657-03.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EXECUTADO: ANGELA 

MARIA WAGNER 65552270100 Vistos. Tendo em vista a petição de Id. 

28748024, INTIME-SE a parte executada, para que, adicione o cálculo das 

custas e despesas judiciais no parcelamento da dívida, assim como 

estabelecido no art. 916 do CPC. Consigne-se que caso os valores 

devidos não sejam quitados, a parte exequente poderá seguir com atos 

expropriatórios para a cobrança da dívida. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003325-35.2018.8.11.0007
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MADETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003325-35.2018.8.11.0007. EXECUTADO: 

MADETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste o que entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos para as 

deliberações necessárias. Cumpra-se.
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Processo Número: 1001398-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS66980-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001398-97.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: BFTYRE 

DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA. EXECUTADO: SILVIO COMERCIO 

DE PNEUS LTDA - ME Vistos. Ao Id. 30452417 a parte exequente requereu 

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

dívida pelo executado. Ocorre que, esta em vigor a Lei estadual 

11.077/2020 - MT que alterou a Lei 7.603/2001, passando a prever 

recolhimento de custas para consultas de sistemas, dentre eles, o sistema 

RENAJUD, vejamos: Lei 11.077/2020: (...) "Art. 2º. Fica alterado o caput e 

o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, 

passando a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º As custas relativas 

às atividades desenvolvidas pelos órgãos do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso no foro judicial, inclusive no exercício da jurisdição 

federal, serão cobradas de acordo com os valores, notas explicativas e 

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

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

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

Oficializados. Parágrafo único O recolhimento dos valores relativos aos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consulta via sistema RENAJUD e, havendo necessidade de recolhimento 

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

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

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

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

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

CERTIFIQUE-SE e faça-me concluso. Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000566-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000566-64.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA RÉU: HDI 

SEGUROS S.A. Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa jurídica) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015, acrescido ao 

fato da presunção de veracidade das alegações de que a parte autora 

perdeu seu meio de subsistência econômica com o incêndio ocorrido, 

ressaltando que tal benefício poderá ser revogado em qualquer momento 

processual caso seja verificado o contrário do alegado. 3) Tratando-se de 

ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13 de maio de 2019, às 14h20min. 4) No 

que tange à inversão do ônus da prova, sendo patente a figura de 

consumidora da parte requerente em relação à seguradora requerida, com 

fulcro no inciso VIII, do art. 6º, do CDC, INVERTO o ônus da prova em 

relação aos documentos que estejam em posse dessa, devendo a parte ré 

juntar aos autos o laudo técnico da vistoria, assim como as fotos 

produzidas pelo profissional designado da mesma à época da tramitação 

do sinistro. 5) CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra 

designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334), . 5.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

citação que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, 

deverá informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e 

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

6º). Neste caso, deverá a parte ré apresentar contestação 

observando-se ao disposto no art. 335, II, do CPC/2015. 5.2) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 6) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 6.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 7) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 8) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2019. Tibério 

de Lucena Batista Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000236-33.2020.8.11.0007. AUTOR: 

CLODOALDO DOS SANTOS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação previdenciária para 

conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez ajuizada por 

CLODOALDO DOS SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado. A inicial 

veio acompanhada de documentos junto ao PJE. Pela decisão de Id. 

28313163, foi determinado que os autores emendassem a inicial. Certidão 

de decurso de prazo sem cumprimento da determinação acima exposta 

(Id. 31110789). É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Tendo em 

vista que a parte devidamente intimada não cumpriu com a devida emenda, 

no caso, assim determina o artigo 321, parágrafo único do CPC: “Art. 321. 

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

arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

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

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

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Pois bem, não tendo a parte 

autora cumprido com as determinações para o recebimento da inicial, o 

indeferimento desta é a medida correta a ser tomada na forma do artigo 

330, inciso IV, ambos do CPC/2015, senão vejamos: Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321”. No mais, cumpre ressaltar que a determinação de 

emenda a inicial (Id. 16309492) observou o disposto no artigo 10 do 

CPC/2015. Posto isto e, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 
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330, inciso IV, ambos do CPC/2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015. CUSTAS pela parte 

autora. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e anotações necessárias, 

observando-se, no tocante às custas devidas, o que dispõe a CNGC/MT. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta , 16 de abril 

de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000684-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000684-11.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: JADERSON REFATTI DA SILVA - 

EPP Vistos. DEFIRO o pedido de suspensão dos autos, nos termos 

pleiteados. Assim, PROCEDA a Secretaria da Vara às devidas anotações 

no Sistema PJe para contagem e controle do prazo. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, passando a 

partir deste momento, o computo para a prescrição intercorrente. Escoado 

o prazo da prescrição intercorrente, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventuais 

causas interruptivas do referido instituto. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001093-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001093-16.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): ROSENILDA PEREIRA FERREIRA REU: INSS Vistos. Trata-se de 

ação de concessão de auxílio-doença c/c invalidez c/c tutela de urgência 

proposta por Rosenilda Pereira Ferreira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alegou a autora que 

recebia inicialmente o benefício previdenciário de auxílio-doença desde 

15/05/2016, até que foi cessado em 09/06/2017, tendo a requerente 

pleiteado novamente na cia administrativa a concessão do benefício em 

24/05/2018, que foi indeferido. Por essa razão, requer a antecipação de 

tutela e, ao final, a condenação do requerido a conceder-lhe o benefício 

de auxílio-doença, desde a data do indeferimento administrativo, ou, 

alternativamente, conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, 

caso constatada a incapacidade definitiva. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. A inicial foi recebida, bem como foram deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita e determinada a realização de perícia 

médica (Id. 19385530). Laudo pericial carreado aos autos (Id. 26197275). 

O requerido apresentou contestação, suscitando a preliminar de 

prescrição e incidência da autotutela nos benefícios previdenciários. No 

mérito, pugnou pela improcedência da demanda (Id. 30394776). 

Impugnação à contestação e manifestação acerca do laudo médico 

pericial pela parte autora (Id. 31006490). Vieram-me os autos conclusos. É 

o relato do necessário. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, mormente a produção de prova 

testemunhal, haja vista que a prova documental e pericial já produzida é 

suficiente para a elucidação dos fatos, conforme se verá adiante: "Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas;" Inicialmente, haja vista que a parte requerida arguiu 

preliminar de prescrição, passo à sua análise. Tal pleito não merece muitas 

digressões, na medida em que o requerimento do benefício ora pretendido, 

teve seu indeferimento administrativo na data de 24/05/2018, sendo que o 

ajuizamento da demanda se deu em 19/03/2019, ficando evidente o curto 

lapso entre o indeferimento administrativo e ajuizamento da ação, o que 

não enseja a modo algum, na prescrição arguida pela requerida. Além do 

mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer 

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria 

prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. 

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. 

Também vislumbro que a parte requerida, em sede de contestação, 

suscitou preliminar incidência da autotutela do benefício, o que passo a 

apreciar. Argumenta a parte requerida que o juízo deve analisar no 

presente caso não apenas a incapacidade da parte autora, mas também a 

qualidade de segurado e a carência mínima legal, como requisitos para 

concessão do benefício almejado. Quanto a preliminar acima exposta, 

observo que ela se confunde com o mérito da demanda, haja vista 

questionar a parte requerida sobre os pressupostos para concessão do 

benefício, questões que serão analisadas com as razões de mérito do 

pedido. Posto tais considerações, afasto a preliminar levantada pelo 

requerido, aplicando ao presente caso a “Teoria da Asserção”, resultando 

na análise da preliminar suscitada junto com o exame do mérito da 

presente ação. Assim, inexistindo outras preliminares ou questões 

processuais a serem decididas, passarei a enfrentar o mérito da 

demanda. DO MÉRITO Consiste, então, o cerne da questão em comento, 

em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado. Em 

relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a 

conceitua em seu artigo 194, caput: “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta 

medida, os requisitos para a concessão do auxílio-doença são os 

seguintes: “1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como, nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado (art. 26, II, da LB)”. Por sua vez, o laudo pericial encartado 

aos autos atesta que a parte requerente é acometida de dor crônica após 

hanseníase, incapacitando-a para as atividades em geral, especialmente 

àquelas que exijam esforços físicos, inclusive com a advertência de que a 

doença é incurável. Destaca-se que o referido laudo expõe que a autora 

sofre com uma moléstia permanente, residual e que incapacita a parte 

autora de exercer atividades com maiores esforços físicos. Sendo assim, 

pode-se concluir que a autora se encontra incapacitada para o trabalho, 

não reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente 

exercia (empregada doméstica). Todavia, as condições pessoais do(a) 

segurado(a) devem ser avaliadas dentro de seu contexto social, se 

considerada sua idade, aptidões, grau de instrução, limitações físicas que 

irão acompanhá-lo dali para frente, bem como a diminuição do nível de 

renda que a nova profissão poderá acarretar. A jurisprudência 

manifesta-se no mesmo sentido: “INTERESSE DE AGIR. ALTA 

PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. (...) A circunstância de ter o laudo pericial registrado a 

possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo segurado funções 
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laborativas que não exijam esforço físico no uso das mãos e braços, não 

constitui óbice ao reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez quando, por suas condições pessoais, aferidas no caso 

concreto, em especial a idade e a formação acadêmico-profissional, restar 

evidente a impossibilidade de reabilitação para atividades que dispensem o 

uso de força física, como as de natureza burocrática. Cabível o 

restabelecimento do auxílio doença desde que indevidamente cessado, 

frente à constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava 

impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria 

por invalidez na data do laudo pericial, quando constatada, no confronto 

com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 9 5 5 3 6 9 2 0 1 4 4 0 4 9 9 9 9  P R 

0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de 

Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

12/08/2015)” – grifei. Tocante ao requisito de impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a 

subsistência do(a) trabalhador(a) e não consta nenhum documento nos 

autos atestando o grau de instrução da autora, embora há indicação em 

seu RG de que está é analfabeta, mas nota-se que a requerente possui 

atualmente 40 (quarenta) anos, sendo muito difícil nesta faixa etária se 

adaptar a funções que jamais teve contato, o que evidência que a 

reabilitação seria extremante dificultosa senão impossível, assim, entendo 

que a requerente faz jus a aposentadoria por invalidez, haja vista que 

preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” Neste sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

JULGAMENTO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 

POSSIBILIDADE DE O PROVEITO ECONÔMICO SUPLANTAR O LIMITE DO 

§2º DO ART. 475 DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. REEXAME 

NECESÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ DEVIDA. (...) 2. A concessão do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade para 

o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício tal 

incapacidade deve ser total e definitiva). (...) 4. Recorde-se que, uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez (Súmula 47 da TNU), benefício que se mostra 

adequado para a situação, pois o segurado está permanentemente 

incapacitado para o seu labor, é pessoa com 55 anos, com baixa 

escolaridade, habituado ao trabalho braçal e residente em zona rural, 

sendo pouco provável que adquira novos conhecimentos para o exercício 

de outras atividades de natureza preponderantemente intelectual. 5. 

Qualidade e carência incontrastáveis, uma vez que a prova técnica 

demonstra que a incapacidade antecede à cessação do auxílio-doença, 

posto a termo pelo INSS em 02/05/2005 (fls. 55). (...) (ACORDAO 

00472647120154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:04/06/2018 PAGINA:.)”. Assim, levando em conta a 

legislação vigente, as provas carreadas nos autos, bem como as 

condições pessoais da requerente, a aposentadoria por invalidez é 

adequada, ante a dificílima recolocação da parte autora no meio de 

trabalho. Destarte, da simples análise do quadro clínico da requerente, 

comprovado pela perícia, das atividades que costumava desenvolver 

(empregada doméstica), é de se concluir pela impossibilidade de 

desempenhar a atividade laborativa anteriormente desenvolvida, sendo 

que, em virtude de sua atual idade 40 (quarenta) anos, verificada a 

impossibilidade de reabilitação no mercado de trabalho geral, motivo pelo 

qual, resta-nos analisar sua condição de segurado(a). Contudo, em sede 

de contestação o requerido alegou que a parte autora não possui 

qualidade de segurado(a), mas o fez de modo genérico, não sendo o 

suficiente para afastar a qualidade de segurado(a) da parte demandante. 

Inclusive, há que se repisar que a parte autora recebia o benefício 

previdenciário entre 15/05/2016, até que foi cessado em 09/06/2017, 

conforme consta nos autos, logo, não há que se discutir mais 

profundamente sua condição de segurado(a) se outrora o INSS havia 

averiguado as condições da parte demandante e lhe atribuindo à condição 

de segurado(a), e via de consequência, conferiu os benefícios pleiteados 

pela parte requerente. A propósito, o STJ considera que se a Autarquia 

Previdenciária em outro momento havia reconhecido a condição de 

segurado(a) da parte e tendo o indivíduo recebido o auxílio-doença até 

data próxima ao dia do ajuizamento da demanda, há que se considerar 

como preenchida a qualidade de segurado(a). Senão, vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL PARA O TRABALHO. ALIENAÇÃO MENTAL. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. (...) IV - Considerando que a 

carência é contada a partir da data de filiação, nos termos do art. 27, I, da 

Lei n. 8.213/91, o período indicado demonstra que, ao contrário do 

consignado no acórdão combatido, houve o preenchimento do requisito de 

carência. Tendo a segurada recebido auxílio-doença até a véspera do 

ajuizamento da ação, a qualidade de segurada também está preenchida. 

(...) (AREsp 1492649/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)” grifei. Assim sendo, 

resta caracterizada a qualidade de segurado(a) da parte autora. Tocante 

ao termo inicial do benefício resta sedimentado pela jurisprudência que, 

nos casos semelhantes a este, deve ser a partir do indeferimento indevido 

do benefício, portanto, deve ser reestabelecido em 24/05/2018 – Id. 

18732067, consoante informação constante nos autos. Sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO E CONVERTIDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEMONSTRADA PELA 

PERÍCIA E. CORROBORADA POR ATESTADOS MÉDICOS. JUROS DE 

MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO, EM RELAÇÃO 

ÀS PARCELAS ANTERIORES A LEI Nº 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA 

FIXADA COM BASE NO MANUAL DE CALCULO DA JUSTIÇA FEDERAL 

VIGENTE NA DATA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL DE 10% 

INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA. (...) 4. Agiu bem o MM. Juiz Sentenciante ao determinar o 

restabelecimento do auxílio-doença a partir da cessão indevida, pois a 

incapacidade atual, fixada pelo perito, já existia naquela ocasião. Correto 

também a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, com DIB 

na data da juntada do laudo pericial, acrescido do adicional de 25%, pois 

comprovado o caráter permanente da incapacidade e a necessidade de 

assistência permanente de outra pessoa (quesito 7 do laudo pericial - fl. 

102). (...) (AC 0003246-75.2010.4.01.3302, JUIZ FEDERAL CRISTIANO 

MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 

DA BAHIA, e-DJF1 18/11/2015 PAG.)” grifei. Por fim, restando 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência total dos 

pedidos contidos na presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos do art. 

490, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes 

termos: a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data do indeferimento na via administrativa (24/05/2018), 

conforme dispõe o art. 43 da Lei 8.213/91, no importe de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91). b) A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde a data do indeferimento administrativo (24/05/2018), até a 

data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir 

juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 

11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, 

CONCEDO ao requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na 

inicial determinando a IMPLANTAÇÃO do benefício de aposentadoria por 

invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias. Já que o perigo de dano é evidente 

e trata de verba de caráter alimentar. OFICIE-SE ao requerido, 

observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC-MT, requisitando a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 
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ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em cumprimento 

ao disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue ementa: “I – Rosenilda 

Pereira Ferreira; II – Concessão de aposentadoria por invalidez; III – 

prejudicado; IV – 24/05/2018; V – 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício”. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da 

CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000566-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000566-64.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA 

REU: HDI SEGUROS S.A. Vistos. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

residencial com reparação por danos morais ajuizada por Francisco Jardel 

Siqueira dos Santos e Cia LTDA representada por Francisco Jardel 

Siqueira dos Santos em face de HDI Seguros S/A ambos qualificados nos 

autos. Assevera a parte autora que contratou seguro residencial com a 

requerida em 07/01/2019, com vigência no período de 24h do dia 

07/01/2019 até às 24h do dia 07/01/2020, sendo pactuada a apólice em 

caso de incêndio no valor de R$ 150.000,000 (cento e cinquenta mil reais). 

Sustentou que às 01h05min do dia 20/01/2019, houve incêndio no imóvel 

segurado, o qual causou sua perda total. Contudo, apesar da proporção 

indicado do sinistro constatada, a parte autora contatou a requerida a fim 

de receber o pagamento do prêmio, entretanto, a requerida respondeu a 

solicitação da parte autora da seguinte forma “Bom dia processo sem 

cobertura técnica, devido informações não verdadeiras dos fatos. Att”. 

Diante disso, almeja a parte autora a condenação da requerida no 

pagamento do prêmio contratado na quantia de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), devidamente atualizada desde a negativa 

administrativa, bem como, também condenar a demandada no pagamento 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Também pugnou a 

parte autora a condenação do requerido no pagamento de 30% (trinta por 

cento) sobre o resultado da causa a título de danos materiais com a 

contratação de advogado. A inicial veio instruída com os documentos ali 

anexados. A exordial foi recebida ao Id. 18223910, sendo deferidos os 

benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora, bem como a 

designação de data para realização de audiência de conciliação, e a 

inversão do ônus da prova com relação aos documentos que estavam em 

posse da requerida. AR de citação/intimação da parte requerida (Id. 

18667422). Tentada a conciliação entre as partes (Id. 20053558), estas 

não chegaram ao acordo, conforme a ata juntada aos autos. A parte 

requerida contestou a ação ao Id. 20398641, ocasião em que arguiu as 

preliminares de ilegitimidade ativa, em razão de o local atingido pelo 

incêndio estar alugado ao Sr. Wellington Holando dos Santos; preliminar de 

inépcia da inicial – ausência de documentos essenciais à propositura da 

ação, em razão de o autor não ter juntados os documentos que 

comprovam o tamanho do dano material sofrido; e preliminar de 

impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, atacou 

as argumentações do autor, requerendo a aplicação da existência 

concorrente no valor de 10% (dez por cento) do prêmio, bem como o 

julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Apresentada 

impugnação à contestação ao Id. 20485937. Ao Id. 20653265, 

certificou-se a tempestividade da contestação. Despacho ao Id. 20887599, 

determinando a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendiam produzir. A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide (Id. 20963521). A parte requerida requereu ao Id. 21450230, pela 

apreciação das preliminares arguidas, e caso não sejam acolhidas pela 

realização de perícia nos documentos a serem apresentados pela autora e 

os já acostados nos autos, assim como a oitiva pessoal do autor e prova 

testemunhal. O feito foi saneado pela decisão de Id. 25719573, onde todas 

as preliminares arguidas pela parte requerida foram rejeitadas, e 

designada data para realização de audiência instrutória. Realizou-se a 

audiência de instrução conforme Id. 29157801, onde ouviu-se as 

testemunhas;/informantes das partes e determinou a abertura de prazo 

para apresentação dos memoriais finais escritos. Memoriais da parte 

autora (Id. 29650763), pugnando pela procedência dos pedidos iniciais. 

Alegações finais da parte requerida (Id. 29676176), requerendo a 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. O pedido da parte autora procede em 

parte, explico. A obrigação em questão resta delineada de forma clara ao 

Id. 18197175 dos autos. Dessa forma, consta na apólice nº 

01.058.423.000716, com vigência no período de “24 hs do dia 07/01/2019 

às 24 hs do dia 07/01/2020”, a fixação de cobertura máxima no valor de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de perda total do 

imóvel por incêndio/raios/explosão/queda de aeronave. Neste viés, consta 

sob o Id. 18197181, na Declaração de Atendimento de Ocorrência nº 

001/7ªCIBM/19, que “A Guarnição foi acionada via 193 para atender uma 

ocorrência de Incêndio em um estabelecimento denominado Francisco 

Jardel Siqueira dos Santos em um Barracão, nas margens da Rodovia MT - 

208, os bombeiros ao chegarem ao local, verificaram que o fogo já estava 

em grandes proporções, rapidamente começaram o processo de 

contenção e extinção do fogo, porém após conseguirem conter as 

chamas, não conseguiram identificar os materiais que ali se encontravam, 

pois, o fogo já havia consumido tudo que estava dentro do 

estabelecimento. A Guarnição de Bombeiros tentou entrar em contato com 

o proprietário, não obteve êxito, pois, o celular do mesmo estava fora de 

área.”. Ressalto que foi invertido o ônus da prova com relação aos 

documentos que estavam em posse da requerida, entretanto, esta deixou 

de juntar aos autos seu relatório de vistoria realizado, de forma que não a 

prova dos danos será julgada com base no boletim de ocorrência juntado 

pela autora. Logo, tendo em vista que houve a perda total do imóvel, 

devido é o pagamento do prêmio, em seu valor máximo contratado na 

apólice (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais). Nesse sentido: 

AgRg no Ag 981317 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 2007/0270050-8 Relator(a) Ministro FERNANDO 

GONÇALVES (1107) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do 

Julgamento16/12/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 02/02/2009 Ementa 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO. 

SEGURO DE IMÓVEL. PERDA TOTAL. PAGAMENTO. VALOR DA APÓLICE. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 1. (...) 2. Para que se 

enfraquecessem as razões do aresto impugnado no sentido de que a 

seguradora tem o "dever de indenizar pelo valor da apólice" (fls. 111), 

far-se-ia necessária a incursão no conjunto fático-probatório da demanda, 

providência vedada nesta fase processual por obediência à Súmula 7 

desta Corte. 3. Este Pretório tem entendimento assente no sentido de que 

na hipótese de perda total do bem imóvel segurado decorrente de incêndio 

é devido o valor integral da apólice. 4. (...) 5. Agravo regimental 

desprovido.” “Processo AC 70042955583 RS Orgão Julgador Sexta 

Câmara Cível Publicação Diário da Justiça do dia 16/04/2013 Julgamento 4 

de Abril e 2013 Relator Niwton Carpes da Silva Ementa APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. SEGURO RESIDENCIAL. INCÊNDIO. PERDA TOTAL DO 

IMÓVEL SEGURADO. CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO. ABUSIVIDADE 

RECONHECIDA. Trata-se de ação de complementação de indenização 

securitária decorrente de contrato de seguro residencial, julgada 

procedente na origem. CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO - 

Consoante posição consolidada e cimentada do Superior Tribunal de 

Justiça, é cabível a interposição de recurso adesivo na hipótese em que 

se pretende apenas a majoração dos honorários advocatícios fixados na 

sentença. Preliminar contrarrecursal rejeitada. COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Consoante entendimento jurisprudencial 

uníssono, havendo perda total do bem, o segurado faz jus a indenização 

prevista na apólice. In casu, sequer há controvérsia acerca da destruição 

total do imóvel. Configura-se abusiva a cláusula que prevê o desconto de 
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indenização securitária referente à depreciação do bem segurado 

(cláusula de depreciação), porquanto não guarda correlação com o objeto 

do contrato de seguro residencial, que é exatamente indenizar o segurado 

dos prejuízos decorrentes do sinistro, cujo montante foi previamente 

ajustado pela partes, servindo de base para o cálculo do prêmio. 

Precedentes. Ademais, a proposta de seguro foi celebrada em 

26.01.2009, iniciando a vigência da cobertura em 03.02.2010, enquanto 

que o incêndio ocorreu em 24.04.2009, ou seja, menos de 03 meses após 

a contratação e a valoração do risco contratado no valor de R$ 

170.000,00, não se podendo admitir que em tão pouco tempo os bens 

segurados tenham depreciado quase 25%. Se depreciação houvesse, 

deveria a seguradora apurá-la quando da contratação do seguro, 

mostrando-se abusivo exigir o prêmio sobre um valor determinado e 

menos de três meses depois, quando da ocorrência do sinistro, abater do 

valor da indenização o percentual de 24,6% em face da suposta 

diminuição do valor dos bens segurados. Destarte, a seguradora não está 

desobrigada a adimplir o pagamento do total da indenização securitária 

prevista na apólice de seguros nº 3355/0000040/14, devendo ser mantida 

a sentença que condenou a demandada ao pagamento da 

complementação da indenização. (...) APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70042955583, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

04/04/2013).” Assim, com base no entendimento jurisprudencial exposto, e 

por tudo que foi fundamentado, entendo que deve proceder o pedido da 

parte autora com relação à condenação da requerida no dever de pagar o 

valor total da apólice contratada. DOS DANOS MORAIS Quanto ao pedido 

de indenização por dano moral da pessoa jurídica, assinalo que estes não 

são presumíveis. Isto porque, diferentemente da pessoa física, não sofre 

abalo subjetivo em seus direitos de personalidade, e para que haja 

aplicação da Súmula nº. 227 do STJ é indispensável que sua honra 

objetiva tenha sido lesada, que sua imagem e o seu bom nome tenham sido 

denegridos perante a sociedade. Ocorre que nenhum dos documentos 

juntados ao feito corroboram a arguição da apelante nesse sentido (art. 

373, inciso I, do CPC). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO - SUPOSTO VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE PROVA 

CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 

- DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - 

NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo sido 

demonstrado que o veículo usado foi comercializado com vício oculto 

(problemas no motor), descabia a indenização por danos materiais 

consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados, de acordo 

com o art. 373, inciso I, do CPC/2015. A não demonstração do prejuízo 

extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a 

indenização por dano moral. (AC nº. 117729/2016, 6ª Turma Cível, TJ/MT, 

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 14/09/2016, sem 

destaques no original). APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO DESIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. DANO 

MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADO. AFASTAMENTO DE 

MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA MANTIDO. Reconhecida a 

má-prestação do serviço que redundou na rescisão contratual, o 

afastamento da multa por rescisão antecipada é medida que se impõe. A 

responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar é oriunda do 

ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito 

alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos 

legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato 

danoso e o resultado. Tratando-se de pessoa jurídica, é entendimento 

sumulado do Superior Tribunal de Justiça que a pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral (Súmula 227), conclusão inafastável ante a previsão no 

plano infraconstitucional, artigo 52 do Código Civil, que a elas aplicam-se, 

no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Neste âmbito, 

restou assentado na doutrina e jurisprudência majoritárias que aquelas 

são passíveis de sofrer abalo moral indenizável, quando este afetar sua 

honra objetiva, nela compreendidos a reputação, fama e bom nome 

perante a sociedade e o meio profissional em que inserida, elementos que 

integram o patrimônio moral da pessoa jurídica, este que detém reflexos 

diretos sobre o patrimônio economicamente aferível. Partindo de tais 

pressupostos, em se tratando de dano moral de pessoa jurídica, não há 

qualquer possibilidade de reconhecimento do chamado dano in re ipsa. 

Ressalte-se, no ponto, que a viabilidade de reconhecimento do dano moral 

em si próprio decorre, conforme doutrina, da existência de uma comunhão 

de valores éticos e sociais comuns às pessoas naturais, de modo que os 

resultados de determinados atos ilícitos podem ser considerados 

universalmente danosos, pelo que se dispensa, em relação a eles, a prova 

da ocorrência do efetivo dano. As pessoas jurídicas, por sua vez, não 

comungam de tais valores por si próprias e, como acima já explicitado, seu 

patrimônio moral detém direta relação com o material, de forma que é 

imprescindível a demonstração de que o ato ilícito a ambos atinja para que 

se possa começar a cogitar eventual indenização. Com efeito, o ato ilícito 

imputável à apelante não restou demonstrado, o que elide dever de 

indenizar e, por conseguinte, estou afastando o édito condenatório 

atinente à indenização conferida, na origem, porquanto incumbia à apelada 

a demonstração do que entende por direito a título de indenização 

extrapatrimonial. Da análise do conteúdo fático-probatório contido nos 

autos, nada há, a meu juízo, repito, que se demonstre de abalo à honra 

objetiva da empresa. Por fim, afastada a indenização por dano moral, vai 

desprovido o recurso adesivo, inclusive quanto à majoração da verba 

honorário ante o redimensionamento da sucumbência. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (AP nº. 

70079571600, 16ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Deborah Coleto Assumpção 

de Moraes, julgado em 21/02/2019, DJ de 26/02/2016, sem grifos no 

original). Portanto, é de se rejeitar o pleito formulado de indenização por 

dano moral nesta oportunidade, por não haver nenhum elemento nos autos 

que configure tal dever de indenizar. DOS DANOS MATERIAIS Outrossim, 

melhor sorte não assiste à apelante no que atine ao pedido de reparação 

das despesas com advogado, encontrando a matéria óbice na 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que erigiu o 

posicionamento de que “os custos decorrentes da contratação de 

advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem ilícito 

capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.” (AgInt no REsp 

1519215/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 

em 29-08-2017, DJe 05-09-2017). No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

(CPC/1973). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. 

ORIENTAÇÃO PRETORIANA SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 770.218/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16-05-2017). 

Por fim, assinalo que a falta de provas dos danos extrapatrimoniais 

alegados pela autora, bem como a alegação de gastos com advogado 

como explicado não pode servir em regra como dano material indenizável, 

o indeferimento deste pedido é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, com lastro no inciso I, do art. 487, do CPC c/c arts. 186 e 927, do 

CC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e CONDENO a requerida ao 

pagamento da indenização remanescente prevista na apólice n.º 

01.058.423.000716, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), acrescida de juros moratórios de 1% a.m., desde a citação 

(07/03/2019 – Id. 18667422), e correção monetária pelo índice INPC, desde 

esta data. Por sua vez, INDEFIRO o pedido de indenização por danos 

morais e materiais. Diante da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as 

partes ao pagamento de custas judiciais que fixo no limite de 50% 

(cinquenta por cento) a cada litigante. CONDENO ainda ambas as partes 

ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor do provento econômico obtido (R$ 150.000,00 – 

cento e cinquenta mil reais), com fulcro no § 2º, do artigo 85, do CPC, 

observando a ressalva da justiça gratuita deferida à parte autora (98, § 

3º, CPC). Havendo trânsito em julgado e não sendo requerido o 

cumprimento de sentença, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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S. REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais proposta por Mousart Machado de Oliveira Figueiredo 

Silva representado por seus genitores, em desfavor da Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras S/A, todos devidamente qualificados nos autos. A 

exordial veio acompanhada com diversos documentos. Em despacho de 

Id. 28855552foi determinada a emenda da inicial para a comprovação da 

hipossuficiência alegada. A parte autora se pronunciou ao Id. 29036009, 

pugnando pela concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Em decisão 

de Id. 29277248 foram indeferidos os benefícios da Justiça gratuita e 

determinado que o autor recolhesse às custas iniciais. Em seguida, a parte 

autora se manifestou, requerendo a concessão dos benefícios da Justiça 

gratuita (Id. 29676521). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, insta dizer que os benefícios da 

Justiça gratuita foram indeferidos, tendo em vista que não foi efetivamente 

comprovada a hipossuficiência alegada pela parte autora. Destarte, com o 

indeferimento das benesses da gratuidade da Justiça foi determinado que 

a parte juntasse aos autos o comprovante do recolhimento das custas e 

despesas judiciais iniciais, contudo, a parte autora pugnou mais uma vez 

pela concessão da Justiça gratuita. Importante dizer que o pedido da 

Justiça gratuita foi analisado, sendo que, como já mencionado, não foram 

demonstrados os indícios necessários para e por isso houve o 

indeferimento. Assim, determinou-se a juntada do recolhimento das 

custas, porém, a parte autora não o fez e por essa razão o cancelamento 

da distribuição do feito é à medida que se impõe. Nesse sentido, o artigo 

290 do código de processo civil dispõe que: “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 

(quinze) dias”. O dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que 

tratava do mesmo assunto (art. 257), mereceu o seguinte comentário dos 

eminentes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: 

“1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 

DISPOSITIVO Levando-se em conta que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento do feito, tanto que deixou de recolher as 

custas iniciais, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 290, ambos do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às 

normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000572-37.2020.8.11.0007. AUTOR(A): JUVELINA 

SOUZA LOPES DA COSTA REU: BANCO PAN Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito proposta por Juvelina Souza Lopes 

da Costa em desfavor do Banco Panamericano S/A, ambos qualificados. 

Foi determinada a intimação da parte requerente para emendar a petição 

inicial, a fim de juntar documentos imprescindíveis à propositura da 

demanda. A parte requerente apresentou justificativa, afirmando o 

comprovante de residência não ser um documento imprescindível ao 

prosseguimento do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, diante da corroboração da alegada hipossuficiência de 

recursos com os documentos juntados nos autos, restando comprovado 

que o pagamento das custas e despesas judiciais prejudicaria seu próprio 

sustente e o de sua família. Analisando os autos, vejo que a parte autora 

não cumpriu a ordem judicial, embora tenha se manifestado nos autos. Foi 

oportunizado a parte autora a promover a juntada de documentos 

imprescindíveis para a propositura da demanda, mas não atendeu a 

determinação judicial, não restando alternativa ao juízo a não ser indeferir 

a petição inicial, com a consequente extinção do presente feito sem 

resolução do mérito. A propósito, a determinação da juntada de 

comprovante de residência surgiu mediante justa causa, eis que, outros 

documentos carreados aos autos, qualificam a parte requerente como 

residente na cidade de Iguatemi-MS e não há nada que comprove que a 

parte tenha residência nesta urbe. Nesse ínterim, se de fato a parte autora 

não possui morada nesta Comarca este juízo não seria competente para 

receber, processar e julgar a demanda. Ademais, a alegação de excesso 

de formalidade não se aplica ao caso em concreto, pois, há informações 

nos autos de que este juízo não é competente para julgar a demanda, 

sendo o comprovante de residência imprescindível para a análise de tal 

questão. Contudo, como não foi aportado aos autos, à extinção da 

demanda é à medida que se impõe. Neste sentido, a jurisprudência tem 

decidido: PREVIDENCIÁRIO. EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (...) 2. Não tendo 

a parte autora emendado a petição inicial, é de rigor o indeferimento da 

petição inicial com a consequente extinção do feito. 3. Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 2 6 9 4 1 9 3 2 0 1 8 4 0 4 9 9 9 9  

5026941-93.2018.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data 

de Julgamento: 18/02/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)”. 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, 

BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL 

INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO 

DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA 

AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL 

E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, 

EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA 

DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA 

NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA 

GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. 

Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA 

QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA 

DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência 

de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai 

(JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no 

aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS. 

(Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 

1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy 

Pinheiro da Silva - Julgado em 03/12/2019) (TJ-SE - AC: 

00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)”. “APELAÇÃO CÍVEL. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DO 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. A petição inicial deverá 

ser instruída com os documentos indispensáveis a sua propositura, nos 

termos do que disciplina o artigo 320 do Código de Processo Civil. Por sua 

vez, o art. 321 do mesmo diploma processual, prevê que o autor será 

intimado para emendar a peça inicial, sanando irregularidade apontada 

pelo juízo, sob pena de ser indeferida. 2. No caso, dos autos, a autora, 

apesar de intimada, não colacionou o documento considerado 

indispensável pelo juiz, mormente porque pairavam dúvidas acerca do 

patrocínio pelo mesmo advogado de pessoas que residiam em comarca 

diversa. Destarte, não atendida a regra contida no art. 321 do CPC, a 

extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe. 3. 

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PE - AC: 

4795644 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de 

Julgamento: 22/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/12/2019)”. Por oportuno, consigno que não há necessidade de 

intimação pessoal da parte autora para tomar ciência quanto à extinção da 

ação sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação 

judicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “[...] Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 
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processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Por fim, consigne-se que a justificativa da parte exequente 

não foi acolhida, vez que quando à exequente se manifestou já havia 

transcorrido o prazo para a emenda da inicial. DISPOSITIVO Por essas 

razões: INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos dos artigos 320 e 321 

c/c o artigo 485, inciso I, todos do CPC/15, JULGANDO EXTINTO o 

presente processo sem resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas e custas processuais. Todavia, suspendo a 

exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se as normas da CNGC-MT. Cumpra-se o necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000563-75.2020.8.11.0007. AUTOR(A): JUVELINA 

SOUZA LOPES DA COSTA REU: BANCO PAN Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito proposta por Juvelina Souza Lopes 

da Costa em desfavor do Banco Pan S/A, ambos qualificados. Foi 

determinada a intimação da parte requerente para emendar a petição 

inicial, a fim de juntar documentos imprescindíveis à propositura da 

demanda. A parte requerente apresentou justificativa, afirmando o 

comprovante de residência não ser um documento imprescindível ao 

prosseguimento do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, diante da corroboração da alegada hipossuficiência de 

recursos com os documentos juntados nos autos, restando comprovado 

que o pagamento das custas e despesas judiciais prejudicaria seu próprio 

sustente e o de sua família. Analisando os autos, vejo que a parte autora 

não cumpriu a ordem judicial, embora tenha se manifestado nos autos. Foi 

oportunizado a parte autora a promover a juntada de documentos 

imprescindíveis para a propositura da demanda, mas não atendeu a 

determinação judicial, não restando alternativa ao juízo a não ser indeferir 

a petição inicial, com a consequente extinção do presente feito sem 

resolução do mérito. A propósito, a determinação da juntada de 

comprovante de residência surgiu mediante justa causa, eis que, outros 

documentos carreados aos autos, qualificam a parte requerente como 

residente na cidade de Iguatemi-MS e não há nada que comprove que a 

parte tenha residência nesta urbe. Nesse ínterim, se de fato a parte autora 

não possui morada nesta Comarca este juízo não seria competente para 

receber, processar e julgar a demanda. Ademais, a alegação de excesso 

de formalidade não se aplica ao caso em concreto, pois, há informações 

nos autos de que este juízo não é competente para julgar a demanda, 

sendo o comprovante de residência imprescindível para a análise de tal 

questão. Contudo, como não foi aportado aos autos, à extinção da 

demanda é à medida que se impõe. Neste sentido, a jurisprudência tem 

decidido: PREVIDENCIÁRIO. EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (...) 2. Não tendo 

a parte autora emendado a petição inicial, é de rigor o indeferimento da 

petição inicial com a consequente extinção do feito. 3. Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 2 6 9 4 1 9 3 2 0 1 8 4 0 4 9 9 9 9  

5026941-93.2018.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data 

de Julgamento: 18/02/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)”. 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, 

BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL 

INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO 

DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA 

AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL 

E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, 

EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA 

DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA 

NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA 

GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. 

Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA 

QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA 

DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência 

de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai 

(JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no 

aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS. 

(Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 

1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy 

Pinheiro da Silva - Julgado em 03/12/2019) (TJ-SE - AC: 

00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)”. “APELAÇÃO CÍVEL. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DO 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. A petição inicial deverá 

ser instruída com os documentos indispensáveis a sua propositura, nos 

termos do que disciplina o artigo 320 do Código de Processo Civil. Por sua 

vez, o art. 321 do mesmo diploma processual, prevê que o autor será 

intimado para emendar a peça inicial, sanando irregularidade apontada 

pelo juízo, sob pena de ser indeferida. 2. No caso, dos autos, a autora, 

apesar de intimada, não colacionou o documento considerado 

indispensável pelo juiz, mormente porque pairavam dúvidas acerca do 

patrocínio pelo mesmo advogado de pessoas que residiam em comarca 

diversa. Destarte, não atendida a regra contida no art. 321 do CPC, a 

extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe. 3. 

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PE - AC: 

4795644 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de 

Julgamento: 22/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/12/2019)”. Por oportuno, consigno que não há necessidade de 

intimação pessoal da parte autora para tomar ciência quanto à extinção da 

ação sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação 

judicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “[...] Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Por fim, consigne-se que a justificativa da parte exequente 

não foi acolhida, vez que quando à exequente se manifestou já havia 

transcorrido o prazo para a emenda da inicial. DISPOSITIVO Por essas 

razões: INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos dos artigos 320 e 321 

c/c o artigo 485, inciso I, todos do CPC/15, JULGANDO EXTINTO o 

presente processo sem resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas e custas processuais. Todavia, suspendo a 

exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se as normas da CNGC-MT. Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003703-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. U. S. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. B. (REU)

 

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

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

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

ID 30441201, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000863-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o(a)s advogado(a)s da parte autora acerca do 

documento de id. 31290711, para manifestação no prazo de cinco (05) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002637-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - 010.435.481-06 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes acerca 

da decisão de ID 31280085 nos autos abaixo transcrita: Vistos, etc. Tendo 

a parte autora anuído com o pedido de suspensão de prazo para 

apresentação de resposta apresentado sob ID 22566807, como 

expressamente consignado sob ID 24224286, e estando o réu a aguardar 

o pronunciamento judicial acerca do pedido de suspensão, consistiria em 

decisão surpresa entender que o prazo de resposta já escoou, como 

pretende a autora. Deve ser destacado que o princípio da vedação à 

decisão-surpresa foi elevado como norma fundamental do ordenamento 

processual civil ao ser disposto nos artigos 9º e 10 do CPC. Sendo assim, 

prezando pela segurança jurídica e pelo não pronunciamento de decisão 

surpresa, indefiro o pedido de decretação da revelia do réu e determino 

sua intimação para, em quinze dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia. Após, intime-se a parte autora para réplica. Proceda-se à 

retificação da representação do réu, que deverá ser intimado através de 

seu patrono.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001315-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA LEMES DA ROCHA (AUTOR(A))

LUIZ DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar acerca da 

certidão de ID 27086247, com citação parcial dos confinantes. Mariel 

Valéria Althmann Toni Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003425-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MEURER (REQUERENTE)

DANIELA MEURER HORING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

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

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003425-87.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LEANDRO MEURER, DANIELA MEURER HORING 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 14.05.2019, às 14h20, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca. Cite-se o réu 

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

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 12 de março de 2019. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003673-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA APARECIDA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REU)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

da petição de ID 28401364, no prazo de quinze (15) dias. Mariel Valéria 

Althmann Toni Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003319-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE PEDROSO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HIDEO TANAKA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003319-91.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): SIRLENE PEDROSO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA REU: LUIZ 

HIDEO TANAKA Vistos, etc. Vislumbrando que o pedido de resignação da 

audiência sob ID 23517521 não veio acompanhado por comprovação da 

justificativa, determino ao advogado do réu que, em até quinze dias, traga 

provas de sua viagem, sob pena de indeferimento do pedido e da 

consequente decretação da revelia do réu. Após, conclusos. Alta 

Floresta, 15 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002723-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BERNARDO CHAGAS (EXECUTADO)

 

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

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da certidão de ID 

27488751, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001689-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO HEIDRICH (EXECUTADO)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001697-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JAMIL FAYAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA OAB - RJ152026 (ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001697-45.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARCOS JAMIL FAYAD REQUERIDO: ARROSSENSAL 

AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A Vistos em correição, MARCOS JAMIL 

FAYAD ajuizou demanda em face de ARROSSENSAL AGROPECUARIA E 

INDUSTRIAL S. A. objetivando: a) sustação de protesto por meio de tutela 

de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente; b) a restituição 

em dobro do que entende que foi cobrado indevidamente e; c) indenização 

por danos morais. Narrou que adquiriu 3 touros da Requerida e que pagou 

a primeira parcela no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 

restando 17 parcelas a serem quitadas; contudo, afirmou que o polo 

passivo não remeteu os boletos referentes à divida, razão pela qual não 

adimpliu o que devia. Registrou que seu nome foi protestado 

indevidamente, pois não se negou ao pagamento. A tutela de urgência em 

caráter antecedente foi concedida na decisão de ID 8838613, 

condicionada ao depósito de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), 

momento que se ordenou o aditamento da petição inicial para que fossem 

aventados os pedidos de mérito. Sob ID 9022491 certificou-se o depósito 

da garantia do juízo e, sob ID 9022991 oficiou-se ao Cartório do 2ª Ofício 

desta Comarca para sustação do protesto. Apresentada a emenda à inicial 

de ID 9250624, tempestivamente (ID 9384772). É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Vislumbro que na emenda apresentada sob ID 

9250624 atribuiu-se à causa o valor de 17.080,52 (dezessete mil e oitenta 

reais e cinquenta e dois centavos). Porém, o referido montante não abarca 

o valor pretendido para a indenização por danos morais, em descompasso 

com o inciso V, do art. 292, e com o §4º, do art. 303, ambos do CPC. 

Ainda, a qualificação das partes não observou fielmente o inciso II, do art. 

319, do CPC, devendo ser indicado também o endereço eletrônico das 

partes. Sendo assim, determino novamente a emenda à inicial em 15 dias 

para que seja retificado o valor da causa e recolhidas as custas 

complementares, bem como sejam apontados os endereços eletrônicos do 

polo ativo e passivo, sob pena de extinção do processo. Certificado o 

decurso do lapso temporal acima, retornem conclusos. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002202-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO GUISSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002202-65.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: NIVALDO 

GUISSI Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do procedimento pelo 

prazo de seis meses, contados da data da petição de ID 29240893 

(11/02/2020). Certifique-se quanto à existência de depósito judicial 

vinculado aos autos. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a 

exequente para manifestação em até quinze dias, quando deverá 

promover o deslinde do procedimento, sob pena de extinção. Alta Floresta, 

15 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004266-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEIVES ALAN DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON FERNANDO PETRUCCI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004266-48.2019.8.11.0007 

EMBARGANTE: DIEIVES ALAN DA SILVA EMBARGADO: EDERSON 

FERNANDO PETRUCCI Vistos etc. Tendo em vista que a parte autora, 

devidamente intimada para juntar documentos que comprovassem a 

hipossuficiência alegada, quedou-se inerte, como certificado sob ID 

31282136, aliado ao fato de que nos autos há indícios de que a parte 

autora reúne condições de adimplir com as custar processuais, mormente 

por ter adquirido um veículo pelo valor de R$ 90.000,00, indefiro o pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 99, §2º, do CPC. Dessa forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento integral das custas processuais, tendo em vista que não 

comprovou a insuficiência de recursos para o pagamento das custas 

processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Alta Floresta, 16 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000829-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000829-96.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CUSTODIO & 

CIA LTDA - ME Vistos, etc. A considerar a decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 1.645.333 – SP, 

Tema 981, sobrestando em todo território nacional os feitos que discutem 

o redirecionamento da execução fiscal a sócios administradores de 

pessoas jurídicas dissolvidas irregularmente, suspendendo a análise da 

derradeira petição até o julgamento do referido processo. Intime-se o 

exequente. Após, aguarde-se em arquivo provisório até o respectivo 

julgamento, anotando-se no sistema. Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004562-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004562-70.2019.8.11.0007 

EMBARGANTE: POSITIVO INFORMATICA S/A EMBARGADO: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA Vistos, etc. Tendo em vista que o bem ofertado como 

garantia do juízo foi rejeitado pela exequente, nos autos em apenso (n. 

1001113-07.2019.8.11.0007), incabível o recebimento dos presentes 

embargos. Com efeito, o seguro-garantia pressupõe o aceite da fazenda 

pública exequente para que valha como garantia à execução, nos termos 

da jurisprudência do STJ e dos tribunais de piso, “in vide”: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

SEGURO-GARANTIA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. A garantia à execução fiscal é disciplinada pelo 

art. 9º da Lei nº 6.830/80 que, em seu inciso II, traz a possibilidade do 

executado oferecer seguro-garantia como forma de garantir o juízo. 2. No 

entanto, a execução fiscal se processa no interesse do credor, que tem a 

faculdade de recusar tal modalidade diante da ordem de preferência 

prevista nos arts. 9º, incisos I e II, e 11, da Lei nº 6.830/80. Assim, ainda 

que seja possível ofertar o seguro-garantia, este só prevalecerá sobre o 

depósito em dinheiro em hipóteses excepcionais, quando efetivamente 

demonstrado pelo devedor situação extrema em que o dinheiro, se 

oferecido à penhora, possa prejudicar o funcionamento da pessoa 

jurídica, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes STJ. REsp. nº 

1.090898/SP. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-GO - AI: 03601494520188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE 

SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 13/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 13/09/2019) Assim, o processamento deste feito 

ocorrerá somente quando garantida a execução, nos termos do art. 16, 

§1º, da LEF. Intime-se. Alta Floresta, 16 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001113-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001113-07.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: POSITIVO 

INFORMATICA S/A Vistos, etc. Ao comparecer espontaneamente aos 

autos, a executada apresentou seguro-garantia como garantia do juízo e 

requestou a determinação de expedição de CEPEN pela exequente (ID 

24218618). Embora ao seguro-garantia tenha sido conferida a 

possibilidade de substituição da penhora pelo art.835, §2º, do CPC, e pelo 

art. 15, da LEF, bem como há previsão de oferta desta garantia no art. 9º, 

II, da LEF, a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, assenta 

que é facultado ao fisco o aceite do seguro garantia. Para elucidar a 

questão, trago à colação: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

SEGURO-GARANTIA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. A garantia à execução fiscal é disciplinada pelo 

art. 9º da Lei nº 6.830/80 que, em seu inciso II, traz a possibilidade do 

executado oferecer seguro-garantia como forma de garantir o juízo. 2. No 

entanto, a execução fiscal se processa no interesse do credor, que tem a 

faculdade de recusar tal modalidade diante da ordem de preferência 

prevista nos arts. 9º, incisos I e II, e 11, da Lei nº 6.830/80. Assim, ainda 

que seja possível ofertar o seguro-garantia, este só prevalecerá sobre o 

depósito em dinheiro em hipóteses excepcionais, quando efetivamente 

demonstrado pelo devedor situação extrema em que o dinheiro, se 

oferecido à penhora, possa prejudicar o funcionamento da pessoa 

jurídica, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes STJ. REsp. nº 

1.090898/SP. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-GO - AI: 03601494520188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE 

SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 13/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 13/09/2019) EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

APRECIAÇÃO DE EMBARGOS. SEGURO GARANTIA. ACEITE. 

NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. A Primeira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.272.827/PE 

(submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo 

Civil/1973), firmou posicionamento no sentido de que, em atenção ao 

princípio da especialidade da Lei de Execução Fiscal, a nova redação do 

artigo 736 do Código de Processo Civil/1973 (artigo 914 do Novo Código de 

Processo Civil), artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos, não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos Embargos à 

Execução Fiscal. 2. Embora hodiernamente haja discussão a respeito da 

equivalência do seguro garantia e da fiança bancária em relação à 

garantia em dinheiro, à vista do disposto pelo art. 835, § 2º, do novo 

Código de Processo Civil, sólida a jurisprudência quanto à prevalência de 

dinheiro na ordem de preferência para penhora, consoante disposto no 

art. 655 do vetusto Codex processual, ainda vigente no art. 11 da LEF, 

nessa hipótese não se sobrepondo o princípio da menor onerosidade ao 

devedor. A esse respeito, EREsp 1077039/RJ, 1ª Seção, DJe 12.04.2011. 

Porém, não se tratando de substituição, mas de simples oferecimento de 

seguro garantia em relação à execução, é válida sua oferta, desde que 

obedecidas as condições mínimas para sua aceitação e salvo recusa da 

Fazenda Pública, a qual deve expressar sua aceitação - mesma 

sistemática já existente em relação à carta de fiança. 3. Não se olvida que 

o seguro garantia não pressupõe aceite automático, cabendo à Fazenda 

Pública aceitá-lo ou não. (...) (TRF-3 - Ap: 00371054520154036182 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de 

Julgamento: 07/02/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:28/02/2019) Como pode ser observado pela posterior 

manifestação da fazenda pública de ID 29425252, houve a expressa 

recusa do seguro garantia. Logo, esta execução não está garantida, e, 

assim, carece de respaldo o pedido de impor à exequente a emissão de 

CEPEN, mormente porque somente o depósito integral em dinheiro teria o 

condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do 

CTN). Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 24218618. Havendo pedido 

neste sentido, caso tenha a apólice de seguro de ID 24218621 sido 

apresentada fisicamente ao juízo, determino sua entrega à parte 

executada. Intime-se a exequente para, em até dez dias, apresentar 

memória atualizada do débito, a fim de viabilizar a análise do pedido de 

penhora online. Intime-se a parte executada para ciência e para que, 

querendo, proceda ao depósito integral do valor da execução, viabilizando 

a análise dos embargos à execução em apenso. Alta Floresta, 16 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001694-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARISELMA EVA SAUVESUK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001694-56.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MARISELMA 

EVA SAUVESUK Vistos, etc. Decorrido o prazo de suspensão requestado 

pela exequente, intime-a para manifestação acerca do pagamento ou não 

do parcelamento e requeira as medidas que julgar pertinente, promovendo 

o deslinde do procedimento, em até quinze dias, sob pena de extinção. 

Certifique-se quanto à existência de depósito judicial vinculado aos autos. 

Alta Floresta, 16 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001874-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL JACKSON DE ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar as Partes, na figura de seus Advogados, 

para manifestar-se acerca do Laudo Pericial de Id 31287069, ao teor do 

Art. 477, §1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005524-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MOCKEWITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Id 31278699, interpostos pela Parte Requerida; II) intimar a 

Parte Autora, ora Embargada, para manifestar-se ao teor do Art. 1.023, 

§2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002421-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação interposto sob Id 31278474, pela Autarquia Requerida; II) intimar 

a Parte Autora, ora Apelada, para manifestar-se ao teor do Art. 1.010, §1º 

do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000655-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. D. L. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAVENA TAISY PONCHERT DA PAZ ANSELMO OAB - RN10105 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Id 31280166, interpostos pela Parte Autora; II) intimar a 

Parte Requerida, ora Embargada, para trazer suas Contrarrazões, ao teor 

do Art. 1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001662-80.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAER SALAI VARGAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 31290011; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 31289066; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ROSA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 31291964; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, ao teor 

do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005527-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANES TEREZINHA KREMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 31292471; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, ao teor 
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do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001211-55.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAUDEMIR GONCALVES SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 31289073; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001667-05.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA BAUMNN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001667-05.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação Previdenciária ajuizada por NOEMIA BAUMNN, visando a concessão 

do benefício de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez e Pedido 

de Tutela de Urgência proposta por em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Com a inicial coligiu os documentos ao PJe. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Recebo a inicial. DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

Requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15. Vislumbro que há requerimento de tutela de urgência 

em caráter liminar com o escopo de ver implantado o benefício requerido 

pela parte Autora. Pois bem, não existem, por ora, provas suficientes para 

agasalhar a pretensão antecipatória da parte autora, não havendo por isto 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (art. 300, 

caput, do CPC). Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser 

objeto de reapreciação após a contestação. Outrossim, nos termos do 

Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dra. 

Letícia Rosa de Andrade – CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica 

na parte autora, devendo o feito aguardar junto à Secretaria de Vara a 

pauta de perícias a ser entregue pela perita nomeada. Após, INTIME-SE a 

Sra. Perita da nomeação e do dia e horário a ser designado, via e-mail 

mediante confirmação de recebimento (leticia--_a@live.com), 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

como, PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia 

e horário designados para se submeter ao exame pericial. No ponto, ante 

a imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a 

execução do nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a tabela V 

da Resolução nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de 

mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). ENCAMINHE-SE ao Sr. 

Perito cópia da inicial, dos quesitos a serem apresentados pela parte 

autora, de eventuais atestados médicos e resultados de exames que 

instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja 

cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na 

Secretaria da Vara). Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte 

autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A 

parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício 

Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar o pedido no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 

disposto no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais 

(art. 334 do CPC). No mesmo ato da citação, INTIME-SE a parte requerida 

para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio 

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais. Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, 

certifique-se. Por fim, façam os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 16 de abril de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001673-12.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUES DO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001673-12.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação Previdenciária ajuizada por JAQUES DO NASCIMENTO DA SILVA, 

visando a concessão do benefício de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria 

por Invalidez e Pedido de Tutela de Urgência proposta por em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Com a inicial coligiu os 

documentos ao PJe. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Vislumbro 

que há requerimento de tutela de urgência em caráter liminar com o 

escopo de ver implantado o benefício requerido pela parte Autora. Pois 

bem, não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória da parte autora, não havendo por isto os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, do CPC). 

Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. Outrossim, nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 
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276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dra. 

Letícia Rosa de Andrade – CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica 

na parte autora, devendo o feito aguardar junto à Secretaria de Vara a 

pauta de perícias a ser entregue pela perita nomeada. Após, INTIME-SE a 

Sra. Perita da nomeação e do dia e horário a ser designado, via e-mail 

mediante confirmação de recebimento (leticia--_a@live.com), 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

como, PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia 

e horário designados para se submeter ao exame pericial. No ponto, ante 

a imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a 

execução do nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a tabela V 

da Resolução nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de 

mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). ENCAMINHE-SE ao Sr. 

Perito cópia da inicial, dos quesitos a serem apresentados pela parte 

autora, de eventuais atestados médicos e resultados de exames que 

instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja 

cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na 

Secretaria da Vara). Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte 

autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A 

parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício 

Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar o pedido no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 

disposto no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais 

(art. 334 do CPC). No mesmo ato da citação, INTIME-SE a parte requerida 

para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio 

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais. Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, 

certifique-se. Por fim, façam os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 16 de abril de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003688-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003688-85.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA JESUS DA SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. 

INTIME-SE a parte recorrente para comprovar a hipossuficiência 

financeira, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Tal medida 

encontra respaldo no Enunciado nº 116 do FONAJE, a seguir transcrito: “O 

Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP)”. Não 

cumprida a determinação acima, deverá o recorrente, no mesmo prazo, 

efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003203-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUSTAQUIO URSINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003203-85.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE 

EUSTAQUIO URSINO REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento 

integral da condenação e a parte autora concorda com o valor depositado, 

bem como informa a conta para transferência do valor. EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, desde que tenha 

poder expresso para receber no instrumento de procuração. Caso haja 

custas processuais pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT para fim de cobrança pela CAA. Intimem-se. 

Após, arquive-se, com as formalidades de praxe. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003783-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Estado de Mato Grosso, para no 

prazo de 60 dias, quitar a requisição de pequeno valor - RPV. Certifico 

ainda que a decisão que determina a expedição da RPV - ID nº 29545703, 

acompanhada do cálculo atualizado - ID nº 31306153, valerá como ofício 

requisitório de pequeno valor, nos termos do artigo 6º do Provimento nº 

20/2020 do Conselho da Magistratura.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE ISABEL VIZENTIN DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001780-56.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLAUDETE 

ISABEL VIZENTIN DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI 

BETO ROSSI POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-41.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001781-41.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:TACIANE 

FABIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TACIANE FABIANI POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002925-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Estado de Mato Grosso, para no 

prazo de 60 dias, quitar a requisição de pequeno valor - RPV. Certifico 

ainda que a decisão que determina a expedição da RPV - ID nº 28843770, 

acompanhada do cálculo atualizado - ID nº 31309965, valerá como ofício 

requisitório de pequeno valor, nos termos do artigo 6º do Provimento nº 

20/2020 do Conselho da Magistratura.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001876-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Estado de Mato Grosso, para no 

prazo de 60 dias, quitar a requisição de pequeno valor - RPV. Certifico 

ainda que a decisão que determina a expedição da RPV - ID nº 20927273, 

acompanhada do cálculo atualizado - ID nº 31311254, valerá como ofício 

requisitório de pequeno valor, nos termos do artigo 6º do Provimento nº 

20/2020 do Conselho da Magistratura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002742-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA FERREIRA DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002742-16.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: P. B. PULIDO - ME 

EXECUTADO: ANA LUCIA FERREIRA DE ASSIS Vistos. Analisando os 

autos, verifico que a parte exequente informou que a executada não 

pagou o débito após o decurso do prazo de quinze dias da fase de 

execução. No entanto, apesar dessa afirmação, a parte exequente 

acostou aos autos cálculo com valor menor do que o pretendido 

anteriormente. Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, esclarecer os fatos ou, se for o caso, retificar o 

cálculo do débito, o qual deverá observar os termos do acordo 

formalizado entre as partes e não deverá constar valor referente a 

honorários advocatícios (Enunciado 97 do FONAJE). Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004248-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NUNES DA ANUNCIACAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004248-27.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JOSE NUNES DA ANUNCIACAO 

Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo atualizado do valor do débito. Após, voltem-me os 

autos conclusos para análise do pedido de bloqueio de ativos. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010690-60.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010690-60.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL 

ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: ERIC 

JOSE DA SILVA Vistos. Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE 

pessoalmente a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Alta Floresta/MT, 16 de 

abril de 2020. JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010680-16.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 
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(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON VALERIO VIEIRA 61674788134 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010680-16.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL 

ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: 

ADAILTON VALERIO VIEIRA 61674788134 Vistos. Tendo em vista a 

penhora parcialmente frutífera via BACENJUD, cumpra-se as 

determinações sob o ID 24118687. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001788-33.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANDRIELE DE 

OLIVEIRA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANSSIELY 

LONGHINI CARLOS POSSAMAE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003381-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADI CRISTINA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN FRANQUIS SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIVEIRA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000710-04.2020.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA 

OLIVEIRA TRINDADE REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que deferiu a liminar 

para que a parte requerida suspendesse o desconto mensal das parcelas 

referentes à relação jurídica objeto da presente demanda, sob pena de 

multa diária (Id nº 29395118). Em petição de Id nº 30138126, o Banco 

requerido alega a necessidade de reserva de margem consignável, pugna 

pela alteração do valor e da periodicidade da multa, expedição de ofício 

diretamente a fonte pagadora e modificação do prazo para cumprimento 

da liminar. Ademais, informa que cumpriu integralmente a decisão 

fustigada. Pois bem. Em análise detida do feito, vejo que merece parcial 

amparo o pedido formulado pelo requerido somente no que tange a 

periodicidade e valor da multa estabelecida. Senão vejamos. O pedido 

liminar é no sentido de que o Banco requerido promova a suspensão dos 

descontos efetuados mensalmente em folha de pagamento da requerente, 

enquanto a decisão supra mencionada determinou a suspensão do 

desconto, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Ocorre que os descontos são feitos 01 (uma) vez ao mês, sendo 

que, só podem ser evitados 01 (uma) vez ao mês. Desta feita, defiro 

parcialmente o pedido do requerido e modifico a parte final da decisum de 

ID nº 29395118 que passa a vigorar com a seguinte redação: “DEFIRO A 

MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte requerida promova as 

medidas administrativas objetivando a suspensão do desconto mensal das 

parcelas referentes à relação jurídica objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 

500,00 (duzentos reais) por evento de descumprimento”. Ademais, tendo 

em vista que estão em vigor diversas medidas visando o combate à 

pandemia do COVID-19, o que certamente pode dificultar ou até mesmo 

impedir o requerido de cumprir a liminar, DEFIRO também o pedido a fim de 

que seja OFICIADO a Secretaria de Finanças do Município de Alta Floresta, 

requisitando o imediato cumprimento da liminar, consistente na suspensão 

na folha de pagamento da autora do desconto mensal das parcelas 

referentes à relação jurídica objeto da presente demanda, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, bem como para que seja reservada a margem 

consignável relativa ao contrato objeto desta ação até o deslinde do 

processo judicial. Considerando a apresentação de contestação pela ré 

(Id nº 30958473), INTIME-SE a parte autora, para querendo, apresentar 

impugnação no prazo de cinco dias. Por fim, CANCELO a audiência de 

conciliação em razão do fechamento temporário do Fórum decorrente da 

pandemia, nos termos das Portarias Conjuntas nº 249/2020 e nº 

281/2020-TJMT. Decorrido o prazo de suspensão de realização das 

audiências, DESIGNE-SE audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000313-76.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MANOCHIO & 

MANOCHIO LTDA - ME REQUERIDO: ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA 

Vistos. Analisando o processo, não restou claramente demonstrado se o 

requerido pagou alguma das parcelas voluntariamente. Além do mais, em 

caso de inadimplemento, é necessária a instauração da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523 do CPC) antes da expropriação de 

bens, motivo pelo qual indefiro o pedido de penhora de ativos formulado 

pela parte autora. Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover a fase de cumprimento de sentença, devendo 

observar os requisitos constantes no art. 524 do CPC. Decorrido o prazo e 

nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BASTOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001777-04.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ELAINE BASTOS 

DA FONSECA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência, visando a retirada do nome da 

parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de 

que a inscrição é indevida. Compulsando os autos, verifico ausente um 

dos requisitos que enseja a concessão da medida liminar pleiteada 

consistente no fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, 

razão porque deve ser indeferida a tutela de urgência. De fato, o perigo da 

demora é inexistente, eis que o aguardo do provimento final não 

acarretará prejuízo algum para a parte reclamante, sobretudo porque o 

apontamento foi realizado há mais de dois anos, ou seja, em data muito 

anterior ao ajuizamento da presente ação, constatação que, inicialmente, 

afasta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que tal 

anotação poderia causar. Ora, se a parte autora nada fez desde aquela 

data, ajuizando a demanda somente após mais de dois anos da 

negativação de seu nome, é provável que não tenha experimentado 

nenhum receio de dano. Nos casos em que os fatos alegados pela parte 

ocorreram em momento longínquo em relação ao ajuizamento da ação e há 

o pleito de tutela provisória de urgência, segue o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA 

DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da 

antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de 

forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado 

o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. 

Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela 

antecipada pretendida. [...] Feitas tais considerações, verifica-se que 

nestes autos não se encontram presentes todos os requisitos elencados 

no art. 273 do CPC, em face da ausência do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, isso porque, observa-se que 

transcorreram aproximadamente um ano e meio entre a exclusão do autor 

dos quadros de cooperados da agravante e o ajuizamento da ação em 

comento, o que contraria a alegação do agravado de que estaria sofrendo 

sérios prejuízos com o seu afastamento.” (TJMG, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.10.072653-8/001 - 18ª CÂMARA CÍVEL 

DO TJMG - Relator: Des.(a) ARNALDO MACIEL - Data do Julgamento: 

09/11/2010). Assim, ausente o perigo da demora, há de ser indeferido o 

pedido de tutela de urgência. Neste sentido, colaciono: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O deferimento da 

tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 273 do Código de Processo Civil. Caso em que carece o pedido da 

parte autora de prova inequívoca do direito e da verossimilhança de suas 

alegações, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram 

suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito argüido. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR.” (TJMG, Agravo de Instrumento Nº 70054437157, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 

Pra, Julgado em 09/05/2013). “AGRAVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Caso em 

que, em observância ao disposto no artigo 273 do Código de Processo 

Civil , impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido 

de concessão de antecipação de tutela, pois há que se aguardar ao 

menos a formação do contraditório para que se possa aferir a força das 

alegações veiculadas. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 

70057497349, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 05/12/2013). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória em razão da ausência dos 

requisitos legais autorizadores. Saliento que tal medida tem caráter de 

reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser modificada, caso sejam 

trazidos novos elementos aos autos. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE ISABEL VIZENTIN DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001780-56.2020.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDETE 

ISABEL VIZENTIN DOS REIS REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando a retirada 

do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 
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verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

16 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010509-88.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: P. B. PULIDO - ME 

EXECUTADO: ADRIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA Vistos. Analisando 

os autos, constato que o credor postula pela suspensão do feito pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Em observância ao princípio 

constitucional da duração razoável do processo, disposto no art. 5º, 

inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de suspensão do 

processo tão somente pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo de 

suspensão processual, independente de nova intimação, deve o 

exequente se manifestar nos autos, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010712-60.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICA LUBRIFICANTES COMERCIO DE AUTOPARTES OSASCO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010712-60.2010.8.11.0007 REQUERENTE: DOUGLAS DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: RICA LUBRIFICANTES COMERCIO DE 

AUTOPARTES OSASCO LTDA Vistos. Tendo em vista que já fora tentada 

nos autos a penhora via BACENJUD e que esta restou infrutífera, DEFIRO 

a segunda parte do pedido sob o ID 24438287. Assim, EXPEÇA-SE 

mandado de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quanto bastem para 

garantir a dívida da presente demanda (valor atualizado sob o ID 

24438287). Consigne-se ainda que, penhorados bens móveis, estes 

deverão ser removidos às expensas da parte exequente, a qual deverá 

ser nomeada depositária, nos moldes do art. 840, §1º, do CPC. Lado outro, 

não sendo encontrados bens penhoráveis, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça à certidão e depósito previstos no art. 836, do CPC. Outrossim, 

RETIFIQUE-SE a Secretaria de Vara a distribuição da ação para fazer 

constar no polo passivo tão somente a requerida, EDITORA TRÊS, inscrita 

sob o CNPJ nº 07.784.731 /0001 -14, vez que consta junto ao Sistema PJE 

parte estranha ao feito, qual seja, RICA LUBRIFICANTES COMERCIO DE 

AUTOPARTES OSASCO LTDA. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito, em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MACEDO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PROMINAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE MATTOS FELICIO OAB - MG74441 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001330-50.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA 

MACEDO DA ROCHA REQUERIDO: INSTITUTO PROMINAS SERVICOS 

EDUCACIONAIS LTDA Vistos. Relatório dispensado face ao permissivo do 

Art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto por INSTITUTO PROMINAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (ID 

nº.27142791), alegando obscuridade na sentença proferida no ID 

nº.2634995. Por seu turno a parte embargada aduziu que os embargos 

são evidentemente protelatórios tendo em vista que exaram apenas o 

inconformismo com o julgado e postulou pela sua improcedência com a 

aplicação da multa decorrente do caráter protelatório (ID nº. 27566757). É 

o necessário. DECIDO. Cinge-se do recurso interposto pelo embargante a 

alegação de que a sentença fora omissa, sob o argumento de que o juízo 

não analisou a tese constante na defesa com relação à alegação da sua 

ilegitimidade passiva. Entretanto, vale observar que a sentença objurgada 

explanou os motivos ensejadores do seu convencimento, fundamentou as 

suas conclusões, inexistindo, pois, as irregularidades apontadas. Apenas 

por amor ao debate, ressalta-se que o julgado explanou e fundamentou o 

afastamento da preliminar de ilegitimidade, decidindo que: “O Código de 

Defesa do Consumidor consagra a teoria da responsabilidade objetiva em 

que responde o fornecedor, fabricante e prestador de serviços bem como 

parceiros, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por vícios e danos relativos aos 

produtos e serviços. Portanto, fornecedor, fabricante e vendedor, como 

agentes diretamente envolvidos na distribuição do produto, são 

corresponsáveis pelos danos eventualmente causados ao consumidor. 

Consolidando o argumento, cito o art. 7º, parágrafo único, do CDC que 

dispõe que “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo”. Assim, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.” (grifei) 

Portanto, evidente que não há a omissão levantada nos Embargos. Logo, 

como é cediço geral que os embargos declaratórios devem ser manejados 

com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir 

omissão ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, 

consoante dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC, 

in casu, vejo que não ocorreu qualquer das situações específicas 

estabelecidas na legislação supratranscrita. A insurgência da parte 

embargante se dá quanto ao entendimento judicial no julgamento da causa, 

pleiteando, na verdade o reexame da tese analisada na sentença ante o 

seu inconformismo, portanto, persistindo discordância, deverá valer-se da 

via adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 27142791, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº. 9.099/95. Por derradeiro, em razão da interposição de 

embargos declaratórios manifestamente protelatórios CONDENO A 

EMBARGANTE (INSTITUTO PROMINAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA) 

ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos 

termos do art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

16 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000152-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PEREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, Nº 

1.987, CENTRO, CEP: 78.580-000 - TELEFONE: (66) 3512-3600. 

PROCESSO: 1000152-71.2016.8.11.0007 PARTE AUTORA: ASSAF & 

ASSAF LTDA - EPP PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO PEREIRA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao(à) Procurador(a) da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior expedição do mandado de citação. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente Marcia Cristina Murawski Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000904-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Manoel Alves da Rocha (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000904-72.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA RÉU: MANOEL ALVES DA 

ROCHA Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Ausência, proposta por 

FRANCISCA FERREIRA ROCHA, devidamente qualificada nos autos. Pugna 

a requerente, pela declaração de ausência de seu convivente, MANOEL 

ALVES DA ROCHA, para fins previdenciários, que, segundo alega, saiu de 

casa (Fazenda localizada neste Município de Alta Floresta/MT) em 15 de 

agosto de 1987 para trabalhar, a fim de fazer compras para sua casa, de 

determinados mantimentos que não eram produzidos por ele, e também 

para receber um dinheiro, e, desapareceu. Com a inicial (Id12512883), 

vieram os documentos de Id121521874/12512874. Em decisão do 

Id6739613, foi recebida a inicial, sendo determinada a citação do requerido 

por edital, bem como a intimação do Ministério Público. Devidamente citado, 

via edital, o requerido não contestou a presente ação, conforme certidão 

de Id13466744. O digno Ministério Público manifestou-se no Id13984494, 

informando que, sua participação no feito é desnecessária, ante a 

ausência de incapazes, bem como, informou que não localizou o endereço 

do requerido. Em decisão de Id14417067 o feito foi saneado, sendo 

designada audiência de instrução e julgamento. Por meio de carta 

precatória foi inquirida a autora, bem como as testemunhas Elena Erminia 

de Jesus dos Santos e Doralice Martins Pereira da Silva (Id19344601), 

provas suficientes para a procedência da presente ação. Em memoriais, a 

parte autora pugnou pela procedência dos pedidos iniciais. DECIDO. 

Compulsando os autos, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória. Verifico que a parte autora 

pugna pela declaração de ausência do requerido, unicamente para fins 

previdenciários, assim, basta para a procedência da presente ação a 

prova testemunhal produzida nos autos, conforme preceitua p artigo 25 do 

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

esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos antes da 

declaração da ausência, será o seu legítimo curador”. Assim, diante da 

prova testemunhal produzida nos autos, a qual confirma veementemente o 

alegado pela autora, que desde 15 de agosto de 1987 o requerido não foi 

mais visto, deixando a autora e seus filhos desamparados e sem notícias 

até a data de hoje, a pretensão é totalmente procedente. Assim, diante dos 

fatos estampados na ação, com fundamento no art. 22 do Código Civil, 

DECLARO À AUSÊNCIA de MANOEL ALVES DA ROCHA, nomeando 

FRANCISCA FERREIRA ROCHA como curadora, para fins previdenciários. 

Às providências, intime-se expedindo o necessário. Ciência ao MP. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000522-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000522-16.2017.8.11.0007 HELIO RIBEIRO DA SILVA 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestar-se acerca do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 16 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-12.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000218-12.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): IZABEL MARIA SILVA OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Aguarde-se a realização da 

perícia judicial, conforme determinado ao id28259199. Alta Floresta/MT, 16 

de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001951-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001951-18.2017.8.11.0007 JOSE MARIA DAS NEVES 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão ID 29866695, bem como para informar 

nos autos se o autor compareceu na perícia designada para o dia 

12/03/2020, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 16 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE 
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IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001762-35.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ERNESTO SPERLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001762-35.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: PEDRO ERNESTO SPERLING REQUERIDO: RODOBENS 

COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Inicialmente é importante 

ressaltar que as medidas cautelares dever-se-ão se investir sob o véu 

das tutelas provisórias enquanto gênero, cujas espécies são tutela de 

urgência ou tutelas de evidência (art. 294, CPC). As tutelas de urgência 

podem ter natureza cautelar ou satisfativa (antecipada, nos termos da lei), 

sendo imperioso para a concessão destas a existência de perigo de dano 

ou ao resultado útil do processo. Sem óbice quanto à natureza da tutela de 

urgência pleiteada, esta deverá ser pleiteada nos mesmo autos em que se 

processa o pedido principal, somente havendo previsão legal para o 

pedido em autos próprios quando feita em caráter antecedente (art. 303), 

seja de tutela cautelar ou de tutela antecipada (art. 305). Isso porque, 

narra o autor a necessidade de realização de perícia EXTRAJUDICIAL 

junto ao veículo e, por isso pleiteia, por meio de tutela cautelar antecedente 

o RECEBIMENTO de seguro veicular e o IMPEDIMENTO de que o veículo 

seja vendido à terceiros pela Seguradora. Nesse sentido, verifico que 

estão ausentes as regras processuais que regulam o procedimento ora 

adotado, pois a tutela cautelar não visa à satisfação da pretensão antes 

do momento usual, mas apenas assegurar o resultado útil do pedido dito 

principal. O recebimento do seguro veicular seria a concretização de 

eventual pedido principal. O que seria oportuno ao autor pleitear, já que 

sua intenção é a realização de perícia no veículo, é a produção antecipada 

de prova. Desta feita, nos termos do artigo 321 do CPC, CONCEDO o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o Requerente EMENDE a inicial, no sentido de 

pleitear por tutela cautelar que lhe assegure o o resultado útil do pedido 

dito principal e, não por tutela que vise a satisfação da pretensão principal, 

SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 14 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SLVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001778-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001778-86.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Registra-se que se trata de “Ação de Declaração de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência” 

ajuizada por Wagner Rodrigues de Oliveira e os herdeiros Laércio Campos 

e Lisandro Campos em face dos bens deixados por Teresinha Rodrigues 

Campos. Requer a concessão da Gratuidade de Justiça. Com a inicial (ID 

31276273) vieram os documentos de IDs 31276344/31276632. Após, 

vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, verifico que o pedido 

da parte autora, no que se refere à concessão da Gratuidade de Justiça, 

não merece prosperar. Ocorre que, para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça, é necessário que haja não só a declaração de 

hipossuficiência financeira, mas também a comprovação do estado de 

miserabilidade jurídica da parte autora, o que de fato não ficou 

demonstrado. Ademais, resta prejudicado o requerimento de Justiça 

Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, baseado tão somente da 

declaração de hipossuficiência financeira, sem a demonstração da real 

capacidade econômica, objetivando apenas se beneficiar com a economia 

do pagamento das custas processuais e evitar eventual pagamento de 

honorários sucumbenciais, no caso de improcedência do pedido. Com 

efeito, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, 

principalmente a conta de energia elétrica do requerente, verifica-se que o 

mesmo alega sua hipossuficiência por ser mecânico, todavia, sua conta 

de energia elétrica juntada no ID 31276344 perfaz o montante de R$541,83 

(quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), assim, 

presume-se que este não se encontra no estado de miserabilidade, a 

justificar a concessão deste benefício, muito porque empenha valor 

considerável em sua conta de energia elétrica, que por sinal é bem 

elevada, e não comprova como faz para pagar as demais despesas 

relativas a sua sobrevivência, restando impossível aferir no presente caso 

a alegada situação econômica do requerente. Assim, em razão da 

inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada, o indeferimento 

do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido, segue a entendimento 

jurisprudencial: Relator: Des.(a) MARIZA PORTO Data da decisão: 

20/04/2016 Data da publicação: 27/04/2016 Decisão: 2016000486676 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - SIMPLES DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O benefício da assistência judiciária é 

concedido com base na afirmação da própria parte interessada de que se 

encontra em estado de miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° 

da Lei 1.060/50 e comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos 

termos do art.5º, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, 

no exercício de sua função, analisar se a documentação juntada aos 

autos demonstra, primeiramente, a situação financeira atual da parte e, 

posteriormente, se tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. 

Não comprovada a hipossuficiência do agravante, não merece reforma a 

decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. DIANTE DO 

EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade 

de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), 

realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Novo 

Código de Processo Civil. Anoto que em caso de litigância de má fé poderá 

a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das custas 

processuais. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 15 de abril de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001009-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

DAVSON VICTOR DO NASCIMENTO OAB - PE35995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DE JESUS MARTINS OAB - SP401177 (ADVOGADO(A))

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA OAB - SP299398 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001009-49.2018.8.11.0007. 

EXECUTADO: ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA EXEQUENTE: SHAREWOOD 

DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA Vistos. Considerando a 

manifestação de id31267109, esclareço que o bens encontrados via 

sistema Renajud foram restritos de sua circulação, conforme comprovante 

de id29753821, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, do Novo Código 

de Processo Civil, proceda-se a penhora dos veículos ali enumerados no 

endereço descrito na inicial, até o limite de dívida que perfaz o montante de 

R$6.556,58 (seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e 
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oito centavos). Os bens a serem penhorados devem ser avaliados por 

Oficial de Justiça e depositados em poder do executado, que assumirá o 

encargo de depositário fiel dos bens e exercerá o ônus de guardá-los e 

conservá-los, bem como de não dispor dos mesmos, sob pena de ser 

considerado depositário infiel. Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa 

de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou 

carta direcionada ao endereço de sua citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, acerca da penhora. Após a efetivação da medida, 

no prazo de 10 dias, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento. Em se tratando de veículo financiado (por 

leasing ou arrendamento mercantil), a penhora subsistirá, bem como a 

excussão subsequente. Em tal hipótese, fica garantida a preferência da 

instituição financeira no recebimento do produto da arrecadação, até o 

limite de seu crédito. Esclareço que as diligências para a realização da 

referida penhora serão por conta da parte exequente. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002103-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM (EXECUTADO)

LEONARDO CARVALHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002103-32.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: 

CARLOS EDUARDO FURIM, LEONARDO CARVALHO SILVA Vistos. Defiro 

o pedido retro (id31283916). Determino a suspensão do processo pelo 

período de 30 (trinta) dias, conforme requerido, podendo o Requerente a 

qualquer momento solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Outrossim, DETERMINO a emissão do alvará judicial 

relativo aos valores penhorados ID. 25628432, após a formalização do 

acordo no prazo consignado, oportunidade em que deverá apresentar 

conta para levantamento dos referidos valores. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001310-25.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001310-25.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER REU: BANCO BMG S.A Vistos. Diante 

do acordo firmado entre as partes (id31269920), DETERMINO a suspensão 

do processo pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do protocolo do 

presente acordo, nos termos do acordo entabulado. Decorrido o prazo 

acima, certifique-se e intime-se a parte autora para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 487, 

III do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 15 de 

abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 42/2020-CNparO Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;RESOLVE:LOTAR a servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula 

nº 13185, Analista Judiciário – PTJ, na Secretaria da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, com efeitos a partir de 23.3.2020.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 13 de abril de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA 

DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO         DF/mgstable

 PORTARIA nº 42/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

LOTAR a servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula nº 13185, Analista 

Judiciário – PTJ, na Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, com 

efeitos a partir de 23.3.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 41/2020-CNparO Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;RESOLVE:LOTAR a servidora EDINA MARGARETH FERREIRA 

MORAES, Matrícula nº 4599, Técnica Judiciário – PTJ, na Secretaria da 2ª 

Vara Criminal desta Comarca, com efeitos a partir de 

23.3.2020.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 13 de 

abril de 2020.       MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 41/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

LOTAR a servidora EDINA MARGARETH FERREIRA MORAES, Matrícula nº 

4599, Técnica Judiciário – PTJ, na Secretaria da 2ª Vara Criminal desta 

Comarca, com efeitos a partir de 23.3.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13 de abril de 2020.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 40/2020-CNparO Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;RESOLVE:LOTAR a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, 

Matrícula nº 4602, Técnica Judiciário – PTJ, na Secretaria da 2ª Vara 

Criminal desta Comarca, com efeitos a partir de 23.3.2020.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 13 de abril de 2020.MICHELL 

LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 40/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 
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da Comarca;

RESOLVE:

LOTAR a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 4602, Técnica 

Judiciário – PTJ, na Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, com 

efeitos a partir de 23.3.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

* A Portaria n. 11/2020 completa, que estabelece a escala de plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça da Comarca de Barra do Garças no 

mês de maio, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

* A Portaria n. 43/2020 completa, que estabelece a escala de plantão da 

Comarca de Barra do Garças no mês de maio, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 269788 Nr: 877-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Sobrevindo aos autos a notícia do óbito do requerido, de rigor a 

suspensão da ação, para que seja providenciada eventual habilitação dos 

sucessores.

 Assim, determino a suspensão dos autos e intimação do patrono da parte 

requerida a proceder a habilitação de seu espólio, consignando para 

cumprimento o prazo de 02 meses (art. 313, § 2º, I, do Código de 

Processo Civil), sob pena de arquivamento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 276745 Nr: 5248-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

articulados, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas 

pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa.Consigno, contudo, que a exibilidade de 

cobrança de tais verbas deverá permanecer suspensa por ser a autora 

beneficiária da gratuidade da justiça.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 326815 Nr: 1133-87.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nainy Correa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilmar Santos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Barbosa Maia - 

OAB:58831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida à fl. 51 (fl. 54), 

autorizo ao requerente a retirada dos documentos que ilustram a ação, 

devendo ser providenciada a substituição por cópias fidedignas, às 

expensas do interessado.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, eis que nada mais 

há a ser convencionado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 207144 Nr: 7846-54.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Defiro o pedido retro.

2.Expeça-se o alvará.

3.Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 290322 Nr: 13216-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Leandro Leão Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT, Wallisson Hilário Alves - OAB:148.799

 Decisão

Autos de cód. 290322

Vistos em correição.

Ante a juntada da precatória de interrogatório devidamente cumprida às 

fls. 474/478, vistas ao Ministério Público para apresentar alegações finais 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, intime-se a Defesa via DJE para apresentar alegações em 

igual prazo.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 16 de abril de 2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001143-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MADEIRAS ND LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIDE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001143-51.2019.8.11.0004 

Requerente: COMERCIO DE MADEIRAS ND LTDA - EPP ADVOGADOS 

DO(A) REQUERENTE: FABIANO XAVIER DA SILVA - SP0217166A, ANA 

CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON - MT0020659A Requerido: 

ELOIDE DOS SANTOS Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) e da Taxa Judiciária no valor de R$ 

149,13 (Cento e quarenta e nove reais e treze centavos), cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002206-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO GUIMARAES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1002206-48.2018.8.11.0004 

Requerente: JOSE MARIO GUIMARAES DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O Requerido: 

VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Executada para efetuar o pagamento do débito no valor 

de R$ 8.579,93 (Oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e 

três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total, além da realização de penhora de 

bens, conforme Art. 523, §1º do CPC. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 

2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000881-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES MOREIRA (EXECUTADO)

LUCIVANDA DOMINGOS CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1000881-38.2018.8.11.0004 

Requerente: IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT17912-O 

Requerido: APARECIDO MARQUES MOREIRA e outros ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

MT0014005A ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: WELITON MARCOS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA - MT0014005A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Executada para efetuar o pagamento do 

débito no valor de R$ 7.994,41 (Sete mil, novecentos e noventa e quatro 

reais e quarenta e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, além da realização de 

penhora de bens, conforme Art. 523, §1º do CPC. BARRA DO GARÇAS, 

15 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ALVES SANTANA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1000367-51.2019.8.11.0004 

Requerente: ELIENE ALVES SANTANA ANDRADE ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT17912-O 

Requerido: CLARO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY DA 

SILVA SOUZA - MS7785-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte requerida para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(CINCO) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Advertências: 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; BARRA DO 

GARÇAS, 15 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE 

MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 
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veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000101-64.2019.8.11.0004 

Requerente: KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

Requerido: RAMON SANTOS OLIVEIRA Nos termos da legislação vigente, 

da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e da Taxa Judiciária no 

valor de R$ 149,13 (Cento e quarenta e nove reais e treze centavos), 

c u j a s  g u i a s  p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

RICARDO LEMES CAMILO (REQUERIDO)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000163-41.2018.8.11.0004 

Requerente: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - GO0034487A, SABRINA 

MIRANDA BRITO - MT0022125A-B Requerido: PEDRO DEFANT FILHO 

EIRELI - ME e outros (2) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RAFAEL 

ARDUINI AZOLINI - MT0021673A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar 

o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) e da Taxa Judiciária no valor de R$ 

149,13 (Cento e quarenta e nove reais e treze centavos), cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NAPOLIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 17/2/2020 às 15:40(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas. Caso o 

requerido não compareça, será decretada sua revelia. Nessa 

oportunidade, INTIMO ainda os procuradores das partes acerca da medida 

liminar deferida nestes autos (id 27120933)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NAPOLIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente 

para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

13/05/2019 às 14:40 (horário de Mato Grosso). ADVERTÊNCIAS: Caso não 

compareça à audiência designada importará no arquivamento do feito, bem 

como condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000564-06.2019.8.11.0004 

Requerente: LINDOMAR ALVES DA LUZ ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-O Requerido: 

BANCO BRADESCO ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S, MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT3056-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 
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Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 150,00, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARDOSO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 20/02/2019 Hora: 12:20/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARDOSO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1002212-55.2018.8.11.0004 

Requerente: ALEXANDRE CARDOSO NOGUEIRA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O 

Requerido: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 

05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 

413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 190,00, cujas guias podem ser 

o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DIAS (REQUERENTE)

SOSTENIS DELALIBERA LOPES DE FREITAS NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THULIO DE QUEIROZ NOVAIS OAB - GO0035630A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

uemura (REQUERIDO)

MARCELO FERNANDES UEMURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1002124-80.2019.8.11.0004 

Requerente: ANA CAROLINA DIAS e outros ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: THULIO DE QUEIROZ NOVAIS - GO0035630A ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: THULIO DE QUEIROZ NOVAIS - GO0035630A 

Requerido: MARCELO FERNANDES UEMURA e outros Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 

05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 

413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser 

o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000234-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V V G EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI SOARES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 27/03/2019 Hora: 15:20/mt ADVERTÊNCIAS O não comparecimento á 

audiência designada será importará no arquivamento do feito, bem como 

pagamento das custas processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURO FAUSTINO RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1002189-75.2019.8.11.0004 

Requerente: AURO FAUSTINO RESENDE ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 
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dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 14/05/2019 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000590-04.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA APARECIDA SANTOS FERREIRA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-O Requerido: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 

05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 

413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 150,00, cujas guias podem ser 

o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-65.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3.Intime-se. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-35.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3.Intime-se. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-50.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3.Intime-se. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da apresentação do novo endereço da requerida no ID 
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nº29759010, DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que 

agende novamente audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do 

art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000663-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON TAVARES FONSECA (EXECUTADO)

ADELIA TAVARES FONSECA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FIRMINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA OAB - MT0007491S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Autos conclusos indevidamente, pois ainda pende diligência por parte 

da secretaria. 2- Concretize-se as determinações anteriores e os atos que 

não reclamam o retorno dos autos ao gabinete. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000676-38.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000686-82.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PERES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000687-67.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERMINO DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000688-52.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000689-37.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA FERNANDA ALVES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000690-22.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA MOREIRA FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 
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para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MARTINS ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002183-68.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Verifica-se que a parte 

reclamada apresentou comprovante da sua ausência a audiência de 

conciliação (ID 26017154), ainda que fora do prazo, mas apta a justificar o 

motivo de sua falta. Assim, ACOLHO sua justificativa e determino que a 

secretaria designe nova data de audiência de conciliação, intimando as 

partes. Intime-se. Cumpre-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYNE CORREA DEVOTTE OAB - MT22003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCA DO INGRESSO E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MASCAROS BORIS OAB - MS20709 (ADVOGADO(A))

MICHELE MARTINS DE CARVALHO SUTTO OAB - SP400052 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002814-12.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Verifica-se que a parte 

reclamada apresentou justificativa da sua ausência a audiência de 

conciliação (ID 29395093), ainda que fora do prazo, mas apta a justificar o 

motivo de sua falta. Assim, ACOLHO sua justificativa e determino que a 

secretaria designe nova data de audiência de conciliação, intimando as 

partes. Intime-se. Cumpre-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MOREIRA DUTRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000014-74.2020.8.11.0004 Polo Ativo: BRUNO SOUSA SETUBA 

MILHOMEM Polo Passivo: FABIANO MOREIRA DUTRA - ME Vistos, etc. 

Compulsando os autos, denota-se que o AR enviado para citação da 

pessoa jurídica reclamada retornou com a insígnia “recusado” (ID 

28892169). Ainda, diante da manifestação do autor ao ID 29737300, 

afirmando que entrou em contato com o representante da reclamada 

através de mensagens e, mesmo com a recusa, houve ciência acerca da 

audiência pela mesma, necessário converter o julgamento em diligência 

para: Determinar que seja realizada a citação da reclamada por meio de 

oficial de justiça, nos termos do art. 18, III da lei 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000690-22.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA MOREIRA FRANCO (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAMELLA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 
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o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000676-38.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000687-67.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERMINO DE ASSIS (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000688-52.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000689-37.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA FERNANDA ALVES BARBOSA (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 
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Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000686-82.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PERES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENARIA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HITECH EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA NORONHA BORGES OAB - SC15681 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/10/2019, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENARIA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HITECH EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA NORONHA BORGES OAB - SC15681 (ADVOGADO(A))

 

. Autos nº 1002139-20.2017.8.11.0004 Requerente: MARCENARIA 

PEIXOTO Requerido: HITECH EIRELI - EPP Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, a Sra. MARIANA 

JANOSKI em sua manifestação defensiva, alegou ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da presente demanda, pois retirou-se da 

sociedade no ano de 2016. Contudo, conforme se depreende dos autos, a 

mesma não integra o polo passivo da presente demanda, posto que 

apenas ocorreu a tentativa de citação da empresa em seu endereço. 

Dessa forma, após a manifestação da Sra. Mariana, este juízo ao ID 

15029756, acolhendo a justificativa, determinou que fosse feita nova 

citação no endereço do correto sócio da empresa. Assim, verifica-se que 

não há que se falar em ilegitimidade passiva da Sra. Mariana, vez que, a 

mesma sequer faz parte do polo passivo da presente demanda. 

Esclarecimentos prestados, passo a decidir o mérito. 2.2 REVELIA Decreto 

a revelia da promovida HITECH EIRELI - EPP com base no artigo 20 da Lei 

9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citada, deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e apresentar contestação. No 

entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos 

alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C DANO MATERIAL, onde, em síntese, suscita a parte 

autora que no dia 26 de maio de 2017, adquiriu com a empresa requerida, 

por meio de pagamento de boleto bancário, 01 (uma) máquina 

esquadrejadeira modelo HTB 2500, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais). Afirma que localizou o número de telefone da reclamada 

através de seu site e através de mensagens de aplicativo realizou toda a 

negociação. Ressalta que a mercadoria deveria ser enviada logo após o 

pagamento, o que não foi feito até a presente data. Ressalta não recebeu 

seu produto e a ré se recusa a responde-lo, ignorando a situação e se 

aproveitando do valor pago. É mister ressaltar que é cediço o 

entendimento que a relação de consumo se configura quando a pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final (art. 2º CDC), assim, como se observa dos autos, a 

empresa autora adquiriu o produto da reclamada como destinatária final. 

Pois bem. Nos termos dos artigos 427 e 429 do Código Civil, a proposta 

possui efeito de vincular o proponente, sendo direito do consumidor exigir 

o cumprimento forçado do que foi oferecido, não sendo permitido ao 

ofertante arrepender-se. Ademais, nos termos do artigo 35 do CDC, se o 

fornecedor se recusar em cumprir a oferta, o consumidor poderá, 

alternativamente, a sua escolha: “I - exigir o cumprimento forçado da 

obrigação (...); II - aceitar outro produto ou prestação de serviço 

equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e 
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danos.” Em exame ao caso concreto, sobretudo quanto aos documentos 

colacionados pela parte autora, nota-se a parte promovida se 

comprometeu a entregar o produto uma semana após o pagamento do 

boleto (25/05/2017), todavia, o produto jamais foi entregue. Diante do 

exposto, evidenciou-se que há conduta ilícita praticada pela parte 

promovida, de modo que, o valor pago pelo produto deve ser restituído, 

nos termos do art. 35, III do CDC. 3.1 DO DANO MORAL Quanto ao pedido 

de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Ademais, há de se considerar o contexto em 

que ocorridos os fatos, tendo em vista que, a parte autora comprou o 

produto para utilizar em sua atividade empresarial, no entanto, teve todo o 

planejamento frustrado pela conduta da reclamada. Assim, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito 

administrativamente, sem que precisasse chegar ao Judiciário, tenho que 

é cabível a indenização por danos morais. No que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada HITECH EIRELI - 

EPP a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização 

por danos morais ocasionados ao Reclamante MARCENARIA PEIXOTO, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B) 

CONDENAR a Reclamada HITECH EIRELI - EPP, ao pagamento da quantia 

de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, 

ao reclamante MARCENARIA PEIXOTO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do 

efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-41.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LOPES DOS REIS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GOMES MORAIS OAB - GO57176 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000734-41.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ANDRESSA 

LOPES DOS REIS MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

AUGUSTO GOMES MORAIS POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 29/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYLLIANNE CRISTINA RAMOS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/08/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-45.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000682-45.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VENINA ROSA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS ANTONIO 

MECENA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 

Hora: 12:20/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 17/2/2020 às 17:20(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas. Caso o 

requerido não compareça, será decretada sua revelia. Nessa 

oportunidade, INTIMO ainda os procuradores das partes acerca da medida 

liminar deferida nestes autos (id 27126582)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 
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23/08/2019, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDA CHAMA COMERCIAL DE GÁS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/07/2019, às 12h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010622-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 8010622-85.2015.8.11.0004 

Requerente: VALDIR LUIZ FERRARI ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - MT19048/O, SIDNEI RODRIGUES DE 

LIMA - MT0016653A Requerido: OI BRASILTELECOM ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 16 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) RODRIGO ADRIANO DEMETRIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-95.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000711-95.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSE DUQUES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON DUQUES DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/06/2020 Hora: 13:40/MT, no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KALINE ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 04/10/2019 Hora: 12:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA BELLO GROSZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/09/2019 Hora: 16:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000761-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 31/05/2019 Hora: 14:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ALVES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002739-70.2019.8.11.0004 

Requerente: ALEXANDRO ALVES SIQUEIRA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LUCIANO JUSTINO DA SILVA - MT0015695A Requerido: 

BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - MT14258-S Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 
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Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 16 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-56.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDONCA DA SILVA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

DEFIRO à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por ter se declarado pessoa física hipossuficiente. Inexiste no 

bojo da inaugural qualquer pedido específico de tutela antecipada, eis 

porque, obviamente é desnecessário se manifestar sobre algo que não 

está contido na referida peça. A demanda não reclama a realização da 

audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não conta com 

representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de tal sorte que 

o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, redundaria 

em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até então 

inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso 

e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que 

contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa”. (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). Deste modo, determino seja a parte requerida citada 

para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a 

conclusão dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso 

temporal, com ou sem a peça de redarguição. Cite-se a parte requerida 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CALDEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT26463/O (ADVOGADO(A))

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO OAB - GO48995 (ADVOGADO(A))

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 04/11/2019 Hora: 14:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI HENRIQUE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA DOM BOSCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000235-57.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SILVANI 

HENRIQUE DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALESSANDRA 

FERREIRA POLO PASSIVO: DROGARIA DOM BOSCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 Hora: 14:00/MT, no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-90.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JARDIM LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000291-90.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: VINICIUS JARDIM 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO JARDIM LOPES POLO 

PASSIVO: OI MÓVEL S/A Advogado: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/06/2020 Hora: 14:20/MT, no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-68.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000286-68.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: FLAVIA 

CRISTINA BRITO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIN 

LEONEL VILELA, ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Advogado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 

Hora: 14:40/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 
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CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 20/09/2019 

Hora: 15:40/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40, referente às custas judiciais e ainda a 

taxa judiciária (a ser calculada no site). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/12/2019, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1002426-12.2019.8.11.0004 

Requerente: EDER FERREIRA SANCHES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT5734-O Requerido: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte Requerente/Exequente para, no prazo de 05 

(CINCO) dias, se manifestar sobre Embargos de Declaração . BARRA DO 

GARÇAS, 16 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) BARTIRA 

MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-75.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE WESSELKA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Trata-se de Ação de cobrança de valores e pedido de Tutela Antecipada 

em face do Município de Barra do Garças-MT, onde a requerente na 

qualidade de funcionária pública municipal, visa obter a concessão de 

antecipação de tutela para fins de que este Juízo determine a de plano a 

progressão horizontal de classe funcional, readequando seu subsídio, sob 

pena de multa diária em caso de descumprimento. Aduz a requerente que 

exerce o cargo de auxiliar administrativo do Município requerido, 

esclarecendo que após capacitação e consequente preenchimento dos 

requisitos necessários para obtenção de progressão funcional para o 

nível 09, classe D, o que não foi providenciado pela Administração. Narra 

que a progressão horizontal é regulamentada pela Lei Complementar 

Municipal nº 096/2006, dispondo sobre o Plano de Carreira dos Servidores 

Municipais de Barra do Garças-MT. Pois bem, a despeito dos argumentos 

vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta a antecipação 

da tutela, vez que é expressamente vedada a concessão de tutela 

antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de 

servidores e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza, nos termos do que prevê a lei nº 

9.494/97, a qual disciplina a aplicação da tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública. Acerca do tema, é a pacífica jurisprudência do STJ: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a 

antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser 

concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 

1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o 

provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de 

servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou 

extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se 

discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço 

denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas 

atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não 

provido.(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe 24/10/13) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TUTELA 

ANTECIPADA CONTRA AFAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

O acórdão embargado entendeu, com apoio na jurisprudência dominante 

do STJ, que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é 

possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 

9.494/97, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, 

aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou 
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concessão de pagamento de vencimentos. [...] (EDcl no AgRg no REsp 

944.771?MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de21.08.09) Portanto, 

considerando que a pretendida antecipação de tutela possui natureza de 

aumento remuneratório imediato, entendo incabível a concessão dos 

efeitos da tutela nos moldes pleiteados. Ademais, a análise detida dos 

documentos acostados à exordial revela a ausência de demonstração do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a parte 

reclamante vem recebendo a sua remuneração sem a incidência do 

percentual há vários anos. Ex positis, por entender não estarem presentes 

os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

o pedido de tutela antecipada, determinando sejam as partes intimadas da 

presente decisão. Verificando que a demanda não reclama a realização 

da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos 

Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, em atenção ao enunciado 01 que a critério do juiz, poderá 

ser dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar 

apresentar defesa. DETERMINO a citação do requerido para apresentação 

da defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos 

autos para sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com 

ou sem a peça de redarguição, observando o disposto no artigo 6º da Lei 

nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como 

os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON VANDERLEY DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE VANDERLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002736-18.2019.8.11.0004 

Requerente: DELSON VANDERLEY DE SOUZA e outros ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: SERGIO BARROS ALVES LIMA - MT0016747A 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SERGIO BARROS ALVES LIMA - 

MT0016747A Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT20191-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 16 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-17.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA KISS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA KISS NUNES OAB - MT13.553 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000367-17.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: KESIA KISS 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KESIA KISS NUNES POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 08/06/2020 

Hora: 14:00/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

G N PARENTE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

JARDEL MARDONES FERREIRA SANTOS OAB - MT27395/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT26463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002646-10.2019.8.11.0004 

Requerente: G N PARENTE E CIA LTDA - ME ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - MT26463/O, JARDEL 

MARDONES FERREIRA SANTOS - MT27395/O, NOHANA MORAES DE 

OLIVEIRA - GO47203 Requerido: OI S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida 

para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 16 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATA PROENCA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROSA NAVES (REQUERIDO)

LUIZ PAULO CARLONI FILHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 5/2/2020 às 16:20(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002746-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DUARTE MELO OAB - 468.572.571-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 
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Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002746-62.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA AUXILIADORA DUARTE MELO ADVOGADO DO(A) 

REPRESENTANTE: CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - MT13558/O 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - MS5871-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 16 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATA PROENCA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROSA NAVES (REQUERIDO)

LUIZ PAULO CARLONI FILHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002310-06.2019.8.11.0004 POLO ATIVO: NATÃ PROENÇA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO ANTONIO ALMEIDA 

DANTAS, REINALDO LEITE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FLAVIO ROSA 

NAVES e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 08/06/2020 

Hora: 15:20/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar as contestações 

juntadas nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-11.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA DINIZ ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA LUIZA BARBOSA DA COSTA OAB - MT28028/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

 

PROCESSO n. 1000736-11.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SILVANA 

PEREIRA DINIZ ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

MARIA LUIZA BARBOSA DA COSTA POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 29/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGEL LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar a contestação juntada 

nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-45.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar que a ré tem realizado descontos mensais em sua 

conta bancária (Banco Bradesco, conta nº 0522148-P, Agência 3292), os 

quais nunca foram solicitados, no valor de R$30,00 (trinta reais), 

denominado de “Sabemi Segurado”. No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que a autora é idosa e pode ter seu 

sustento prejudicado em virtude dos descontos supostamente indevidos 

realizados pela ré, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional da reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida em realizar descontos referentes a um seguro não contratado 

pela autora, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada já está acrretando prejuízos de ordem financeira àquela. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 
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já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, o desconto realizado na 

conta bancária do autor, denominado de “Sabemi Segurado” no valor de 

R$30,00 (trinta reais), sob pena de incorrer em multa diária no montante de 

R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de 

necessidade. 8- Ademais, visando o resultado prático da tutela, ORDENO 

a expedição de ofício ao BANCO BRADESCO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

para que cumpra a ordem em comento, fixando multa inibitória com fulcro 

nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por 

cada dia de atraso no seu cumprimento, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada 

em caso de necessidade. 9- Tendo a audiência de conciliação já sido 

aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10- Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 12- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 13- Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o necessário. 15- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-95.2020.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUQUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 2- Observa-se que para a concessão da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, denota-se dos documentos carreados aos 

autos, que o autor é titular do cartão de crédito nº 5259** *****1043, o qual 

foi habilitado na modalidade mais simples, sendo o seu pagamento 

efetuado mensalmente por meio de faturas com o escopo de evitar acesso 

à sua conta corrente. Entretanto, o autor relata que o réu, sem o seu 

consentimento, realizou a contratação de empréstimos pessoais 

vinculados ao sistema consignado no INSS. O requerente ao constatar, 

solicitou o estorno, porém precisou arcar com juros remuneratórios e 

tarifas. Fato que tem lhe causado prejuízos financeiros e transtornos. No 

que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há indícios de estar 

ocorrendo indevidamente a contratação de empréstimos vinculados a 

conta bancária do autor, que é idoso, os quais podem prejudicar sua 

subsistência. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada já está 

acarretando acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira 

àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em 

tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da conduta do 

requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 43 de 783



no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA 

vindicada no que toca ao pedido para que a requerida abstenha-se de 

lançar e/ou creditar qualquer valor a título de empréstimo na conta 

corrente do autor nº 01.00004674-0 junto a Caixa Econômica Federal, 

agência 1308, vinculado ao cartão 5259 *******1043, até o deslinde final da 

rusga, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se 

às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Tendo em 

vista já ter sido aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) 

parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, 

para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000724-94.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR MATHEUS DE DEUS SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. Tendo em vista a Portaria 

Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a suspensão dos 

prazos processuais diante da situação excepcional experimentada pelo 

país em virtude do COVID-19, e em observância ao enunciado 126 do 

FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias 

após o término do período da suspensão, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Sendo assim, DETERMINO o prosseguimento do 

feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à 

citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto 

e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da 

execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 

924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. Por outro lado, não havendo o 

pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, 

igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas 

on-line colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora 

por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. Tendo em vista a Portaria 

Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a suspensão dos 

prazos processuais diante da situação excepcional experimentada pelo 

país em virtude do COVID-19, e em observância ao enunciado 126 do 

FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias 

após o término do período da suspensão, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Sendo assim, DETERMINO o prosseguimento do 

feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à 

citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto 

e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da 

execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 

924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. Por outro lado, não havendo o 

pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, 

igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas 

on-line colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora 

por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER RODRIGUES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 
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RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE SALES DABADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR ALVES CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE VIDROS IMPERIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 
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LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002075-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAMELLA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REIS CONCEICAO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto o autor relatar que 
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jamais teve qualquer vínculo com a ré, porém teve seu nome restrito pelo 

valor de R$508,81 (quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos) 

relativo ao contrato 30472583/845202923. No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que há na presente rusga elementos que evidenciam que houve a 

inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da demandante nos 

órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e 

moral a esta, vez que relata não ter relação contratual junto a ré, porém 

teve seu nome restrito. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, 19/08/2010, 

DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da prolação da 

sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente 

quando a inversão ali preconizada também reclama a inviabilidade técnica, 

fática ou lógica para produção da prova por parte do consumidor, o qual 

não se desobriga do encargo de provar suas alegações quando lhe é 

possível, sob pena de se deturpar o instituto para fins de autorizar um 

julgado escorado em meras presunções advinda da simples inércia do 

consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada 

no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar 

que a medida se restringe à dívida espelhada na presente rusga com a 

requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição 

de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, 

fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de 

R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da 

parte requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada 

em caso de necessidade. 9- Tendo em vista já ter sido aprazada 

audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 
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art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10-Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 13-Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 

15-Cumpra-se.
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1- Trata-se de ação de indenização por danos com pedido de tutela onde 

pretende a autora, em síntese, a obtenção de provimento jurisdicional em 

sede de tutela antecipada, que determine à requerida o restabelecimento 

do fornecimento de serviços de telefonia, fundamentando suas alegações 

na pandemia que assola o país, pleiteando ainda pela abstenção de 

negativação de seus dados perante os órgãos de restrição ao crédito. 2- 

Inicialmente, cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3- Pois 

bem, conforme grafado alhures, a tutela de urgência poderá ser 

concedida desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano irreparável ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes esses requisitos, 

ou se houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, a tutela 

não poderá ser concedida, podendo ainda ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo, em decisão fundamentada. 4- Na busca dos requisitos 

ensejadores da tutela mirada, mister se faz ponderar que não obstante 

seja lícito a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica 

ante a inadimplência no pagamento da respectiva conta, há de 

observar-se que a pandemia de COVID-19, declarada pela Organização 

Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, bem como o Estado de 

Calamidade Pública decretado pelo Congresso Nacional, através do 

Decreto Legislativo nº 6 de 2020, com vigência até 31/12/2020, é fato 

público e notório as medidas de enfrentamento e prevenção ao vírus 

decretadas nos estados da federação, assim, não há dúvidas de que o 

fornecimento de serviços como luz, água, telefone e gás dispensam 

explanação quanto ao seu caráter essencial. Vale lembrar ainda que o 

Projeto de Lei 703/20 em trâmite na Câmara dos Deputados, visa 

estabelecer a impossibilidade de suspensão dos serviços essenciais de 

água, energia elétrica, gás e telecomunicações, dentre outros, assim, no 

presente caso, vejo caracterizada tanto a probabilidade do direito alegado 

quanto o perigo da demora que exsurgem no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a parte autora 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar além de prejuízos de ordem 

moral e financeira àquela, tornar inviável as medidas adotadas de 

distanciamento social. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 5- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 6- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

7- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 
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celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 8- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 9- Frente ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada, determinando que a empresa requerida restabeleça 

no prazo de 72h (setenta e duas horas), a linha telefônica n° (66) 

3401-3263 e todos os serviços de telecomunicação a ela vinculados, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

ressaltando que a liminar é concedida apenas pelos fundamentos aqui 

expostos e não alcançará eventuais débitos futuros. 10- Analisando os 

autos noto que a Requerente declarou não possuir condições financeiras 

para ofertar a demanda, contudo, o capital social da empresa não pode 

escapulir da apreensão deste magistrado, ademais, a parte autora optou 

por ingressar com a demanda sendo representado por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes. Deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. 

11- Designada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 12- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 13- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 14- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 15- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 16- Expeça-se o necessário. 17- Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

UILTON JOSE DA SILVA OAB - 625.174.901-63 (REPRESENTANTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, o autor 

demonstra que realizou o comunicado de venda de seu veículo em 

29/01/2010, entretanto, foram geradas CDA’s em seu nome inerentes a 

dívidas do veículo, no importe de R$16.395,85 (dezesseis mil trezentos e 

noventa e cinco reais, oitenta e cinco centavos). Em sede de tutela requer 

a exclusão do protesto de seu nome junto ao Cartório do Segundo Ofício 

de Barra do Garças/MT e também do SERASA. Após compulsar 

detidamente o feito juntamente com os documentos que acompanharam a 

exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto ao preenchimento 

dos requisitos alhures mencionados, vez que o autor deixou de acostar os 

documentos comprobatórios dos referidos protestos junto ao Cartório do 

Segundo Ofício e ao SERASA. Restando, portanto, impossibilitada a 

concessão da tutela antecipada requerida. 3- Assim sendo, INDEFIRO o 

pedido da promovente, de tutela antecipada, tendo em vista a ausência 

dos requisitos autorizadores supramencionados. 4- Ademais, a demanda 

não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 

9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 5- Deste modo, determino que seja a 

parte requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 6- Cite-se a 
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parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-29.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

UILTON JOSE DA SILVA OAB - 625.174.901-63 (REPRESENTANTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, o autor 

demonstra que realizou o comunicado de venda de seu veículo em 

29/01/2010, entretanto, foram geradas CDA’s em seu nome inerentes a 

dívidas do veículo, no importe de R$16.395,85 (dezesseis mil trezentos e 

noventa e cinco reais, oitenta e cinco centavos). Em sede de tutela requer 

a exclusão do protesto de seu nome junto ao Cartório do Segundo Ofício 

de Barra do Garças/MT e também do SERASA. Após compulsar 

detidamente o feito juntamente com os documentos que acompanharam a 

exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto ao preenchimento 

dos requisitos alhures mencionados, vez que o autor deixou de acostar os 

documentos comprobatórios dos referidos protestos junto ao Cartório do 

Segundo Ofício e ao SERASA. Restando, portanto, impossibilitada a 

concessão da tutela antecipada requerida. 3- Assim sendo, INDEFIRO o 

pedido da promovente, de tutela antecipada, tendo em vista a ausência 

dos requisitos autorizadores supramencionados. 4- Ademais, a demanda 

não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 

9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 5- Deste modo, determino que seja a 

parte requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 6- Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES (REQUERENTE)

ALYNE OTAVIA FILGUEIRA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA (REQUERIDO)

RAIMUNDO LIMA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO OAB - MT23507/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE OAB - MT23337/O-O (ADVOGADO(A))

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, a autora relata 

que adquiriu um veículo usado junto a ré, o qual dias após a aquisição 

passou a apresentar defeitos, tendo gasto até o momento o montante de 

R$5.994,00 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais) para realizar 

os reparos no bem. Pleiteia, em sede liminar, o bloqueio desse valor via 

Sistema BacenJud, sob o argumento da manifesta existência do prejuízo já 

suportado. Pois bem, após compulsar detidamente os autos juntamente 

com os documentos juntados que acompanharam a exordial, nota-se que 

não há nos autos arcabouço probatório suficiente para corroborar a 

convicção deste magistrado quanto ao preenchimento dos requisitos 

alhures mencionados, eis que não vislumbro a caracterização do risco ao 

resultado útil do processo, ante a ausência de demonstração da negativa 

da ré em suportar referidos prejuízos, notando-se então que, embora o 

pedido seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela 

em análise de cognição sumária, qual seja, o bloqueio de valores, claudica 

o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa 

garantidos a requerida. Além disso, no tópico II de sua exordial, a autora 

traz somente o argumento do manifesto prejuízo já suportado, o que por si 

só não é motivo razoável para permitir a concessão do pedido. Desse 

modo, resta impossibilitada a concessão do pleito em sede de tutela. 3- 

Assim sendo, INDEFIRO o pedido da promovente, de tutela antecipada, 

tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores 

supramencionados. 4- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 
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julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 9-Expeça-se o 

necessário. 10-Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001805-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE PIMENTA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS GOMES OAB - MG0085907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARCIA DA SILVA BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011201-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Tendo o exeqüente 

sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 4- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 5- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 6- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-34.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada no 

evento ID 28251070, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais 

o autor pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de 

concordância do réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a 

desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO 

o presente processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Após o trânsito em julgado e providenciadas as 

baixas e anotações necessárias, remeta-se ao arquivo. 5- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000016-44.2020.8.11.0004 Promovente: MARIA BONFIM DE 

SOUSA Promovido: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS e 

MATERIAIS, onde suscita a parte autora que teve seu nome protestado 

indevidamente, pois conforme certidão emitida em 07.01.2020, inexiste 

qualquer débito com o Município, não sendo justificado o protesto realizado 

em 26.07.2018. Em sua defesa, o Município aduz que que o título executivo 

extrajudicial levado a protesto na data de 26/07/2018, se refere a CDA n° 

14124/2018, no valor de R$ 266,44 (duzentos e sessenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), referente ao IPTU de 2017, e que a autora 

efetuou o pagamento somente em 14.12.2018, quando o título já estava 

protestado. Assevera que cabe a parte autora comparecer no cartório e 

pagar os emolumentos para retirada da restrição. Pois bem, analisando os 

documentos apresentados no processo, é evidente que o protesto foi 
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realizado em 26.07.2018, sendo que o pagamento da dívida somente foi 

efetuado em 14.12.2018. Dessa forma, os fatos narrados devem ser 

analisados à luz da Lei nº 9.492, de 10.09.1997, a qual regulamenta os 

serviços concernentes ao protesto de títulos. E, de acordo com a 

disposição do artigo 19 da referida Lei, o pagamento do título levado a 

protesto será efetuado no próprio Tabelionato que recebeu o pedido de 

apontamento, devendo ser incluídos os emolumentos e demais despesas 

incidentes à espécie, que correrão igualmente por conta do devedor. De 

fato, o pagamento das custas de cancelamento do apontamento, após o 

pagamento da dívida, é do próprio devedor, inclusive no que se refere aos 

emolumentos, pois a efetivação do protesto decorreu de ato exclusivo de 

sua parte, qual seja, o inadimplemento de sua obrigação no termo 

estabelecido. Aliás, o não pagamento dos emolumentos e despesas de 

protesto, torna a dívida pendente de pagamento, razão pela qual se 

configura exercício regular de direito o protesto de título de crédito nestas 

condições. Nesse diapasão se firmou a jurisprudência dos Tribunais 

Pátrios, consoante demonstra o julgado a seguir: “RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. PROTESTO 

DE TÍTULO DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO CREDOR O 

DEVER DE CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

Sustenta a parte autora, ora recorrente, que no ano de 2009 adquiriu, de 

forma parcelada, uma máquina da empresa ré. No entanto, deixou de 

adimplir as parcelas, pois o bem apresentou defeito. Afirma que restou 

acordada a devolução da máquina mediante o cancelamento do protesto. É 

fato incontroverso o inadimplemento do débito, bem como a devolução da 

máquina, entretanto a controvérsia cinge-se quanto ao cancelamento do 

protesto. Em se tratando de protesto legítimo, o ônus de diligenciar junto ao 

cartório de protestos e providenciar a regularização cadastral é do 

devedor, até porque é o principal interessado em tal procedimento (art. 26 

da Lei nº 9.492/97 e art. 2º da Lei nº 6.690/79). Além disso, o 

cancelamento de protesto gera direito à cobrança de emolumentos, por 

parte do registrador, a serem suportados por quem deu causa ao 

protesto. Não bastasse isso, tal hipótese só seria afastada no caso de 

expressa concordância do credor em cancelar o protesto, prova que 

inexiste nos autos. Por fim, não há provas que a ré tenha se negado a 

fornecer a carta de anuência. Pelo contrário, não é crível que todo 

embaraço tenha ocorrido em 2009 e apenas em 2012 o autor tenha 

ajuizado a ação. Destarte, a sentença atacada merece ser mantida por 

seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. 

Negaram provimento ao recurso. (TJRS; RecCv 20652-91.2013.8.21.9000; 

Tenente Portela; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Fábio Vieira 

Heerdt; Julg. 12/12/2013; DJERS 19/12/2013)”. Entretanto, muito embora 

tenha quitado a dívida com a reclamada, a reclamante não efetuou o 

pagamento integral da dívida, haja vista que deixou de pagar a obrigação 

secundária, decorrente de sua própria inadimplência, relativa aos custos 

do protesto. Sobre o tema, a jurisprudência pátria sedimentou que, não 

havendo comprometimento expresso do credor em proceder à baixa do 

registro no Ofício do Registro de Protestos, não há falar em manutenção 

indevida do protesto. Veja-se: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA 

PÚBLICA. BRB. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. BAIXA DE 

REGISTRO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE DE QUEM TENHA 

INTERESSE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Tendo sido regular o protesto 

do título, incumbe ao devedor a iniciativa de solicitar o seu cancelamento 

junto ao cartório competente, por se tratar de medida que pode ser 

adotada por qualquer dos interessados, a teor do art. 26, da Lei nº 

9.492/97. 2 - Não há no caso presente qualquer negativa do credor em 

fornecer os documentos necessários à obtenção do cancelamento do 

protesto junto ao cartório, de forma que ausente a conduta ilícita, não 

existe motivo para a condenação em danos morais. 3 - Recurso conhecido 

e desprovido. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor atualizado da causa, que no entanto ficam suspensos por 

ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita. (TJDF; Rec 

2013.01.1.124597-6; Ac. 758.341; Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Leandro Borges de Figueiredo; 

DJDFTE 13/02/2014; Pág. 224)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 

PARCELAS INADIMPLIDAS. PROTESTO REGULAR DE TÍTULO. 

OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM PROCEDER À BAIXA DO PROTESTO. 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

AUTOR, ADEMAIS, QUE POSSUI OUTRAS INSCRIÇÕES PREEXISTENTES A 

ESSA, OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAR 385 DO 

STJ. RECURSO DESPROVIDO. Uma vez demonstrado que o protesto do 

título foi regular, por força do inadimplemento no pagamento de parcelas 

do financiamento, incumbe ao devedor, após o pagamento, diligenciar junto 

ao credor para obter carta de anuência a fim de baixar o apontamento. 

(TJPR; ApCiv 1075739-8; Londrina; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz 

Lopes; DJPR 04/02/2014; Pág. 189)”. Destarte, descabida é a 

responsabilização do credor pela baixa do protesto se a Lei assim não lhe 

obriga, cabendo ao interessado proceder ao cancelamento no cartório. No 

presente caso, a iniciativa de solicitar o cancelamento do protesto cabia 

realmente ao Reclamante, que em posse da certidão de quitação obteria 

êxito na retirada da restrição. Com efeito, verifica-se a regularidade do 

protesto do título emitido contra a autora, visto que, foi efetuado antes da 

quitação da dívida, assim o protesto é legítimo em razão da obrigação 

secundária, relativa às custas e emolumentos cartorários, que não foram 

devidamente pagos pelo reclamante. Logo, tenho que, in casu, não 

concorre qualquer ação ou omissão da reclamada apta a configurar 

ilicitude, um dos pressupostos indispensáveis a gerar o dever reparatório 

buscado. Ao contrário, a culpa pela efetivação do protesto imputa-se 

diretamente a reclamante, haja vista que somente efetuou a quitação da 

dívida depois que lavrado o protesto. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000630-49.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA AJALA OSUNA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000630-49.2020.8.11.0004 Promovente: MARIA ANGELA 

AJALA OSUNA Promovido: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL proposta por MARIA ANGELA AJALA OSUNA onde este 

requer a intimação da requerida para cumprimento da condenação 

e s t i p u l a d a  e m  s e n t e n ç a  p r o f e r i d a  n o  p r o c e s s o 

1000727-83.2019.8.11.0004, cuja tramitação deu-se neste Juizado. Pois 

bem, para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento das 

ações, devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação 

da providência requerida em juízo. No caso em tela, com o 

descumprimento da sentença transitada em julgado, competiria a parte 

autora requerer nos próprios autos o cumprimento da sentença, não 

sendo necessária a distribuição de outra demanda quando a parte autora 

poderia obter a satisfação da obrigação no processo já ajuizado, 

mormente quando o próprio Código de Processo Civil estabelece as 

diretrizes para obter o resultado e possível reparação do dano na 

demanda já em curso. Logo, a presente demanda não é necessária, 

tampouco útil à parte reclamante, posto que, já possui outra na qual pode 

obter o resultado prático equivalente. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO o indeferimento da inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso 

III, e 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002713-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE CARNEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002713-72.2019.8.11.0004 Polo Ativo: KARINE CARNEIRO 

RODRIGUES Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que as partes 

transigiram sobre o objeto desta lide, conforme acordo apresentado cuja 

cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, a parte Reclamada 

apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, cumprindo com a 

obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III e artigo 924, II ambos do Código de Processo Civil, SUGIRO 

QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

depositados neste feito. Após, remetam-se os autos ao arquivo. Submeto 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000664-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REILA MARIA DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA OAB - MT20279/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000664-29.2017.8.11.0004 Polo Ativo: REILA MARIA DA SILVA 

SOUSA Polo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma preliminar, passo 

ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de iniciar, para sanar 

qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o tema em tela 

(julgamento de embargos), trazer importante referência do FONAJE qual 

seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à execução 

poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei n° 

9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, faltam requisitos de admissibilidade pois, 

o juízo não está garantido. Então, não se justifica o acolhimento, de modo 

que os presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES 

EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos 

apresentados alhures. Intime-se a parte exequente, para dar 

prosseguimento a execução, requerendo o que entender de direito. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por expressa 

previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 
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Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES OAB - MT9790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001902-49.2018.8.11.0004 Polo Ativo: LORENA VARJAO 

ALVES Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil (2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora, em resumo, que possui um contrato com a 

requerida referente à prestação de serviços de telefonia e descontente 

com os valores, no dia 29/10/2018, se dirigiu até a reclamada para 

contestar uma fatura no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), o 

que foi acolhido pela empresa alterando o valor para R$ 7,38 (sete reais e 

trinta e oito centavos). Ainda, requereu o cancelamento da linha de nº 

66-9.9904-1805, pois, se tratava de uma linha dependente de um plano 

família que havia contratado e solicitou a alteração do plano pós pago 

referente a linha principal (65-9.9921-1805), que utiliza há mais de 08 

(oito) anos. Ressalta que ao solicitar a troca de plano contratado, lhe foi 

informado que a linha em uso seria desativada mas, retornaria em seguida 

já com o novo plano contratado. Entretanto, a Requerida não retornou com 

o sinal de sua linha pois, haveria um débito. Assevera a autora, que está 

sendo indevidamente cobrada no valor de R$ 356,20 (trezentos e 

cinquenta e seis reais e vinte centavos) decorrente de faturas 

supostamente não pagas; razão pela qual pleiteia a declaração de 

inexistência do débito, a restauração do sinal de sua linha telefônica, bem 

como, indenização por danos morais padecidos. Em sede de contestação, 

aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto que, que a contratação 

foi realizada pela autora pessoalmente, pela vontade livre e consciente 

das partes e a cobrança ocorreu devido ao inadimplemento das faturas de 

fevereiro/2018 e março/2018, referente ao plano Internet Móvel 14GB para 

a linha telefônica nº (66) 99934-3776, habilitado em 30.11.2017, o qual 

ocasionou a emissão de faturas mensais. Ressalta que o contrato entre 

as partes ocorreu normalmente e que a autora realizou pagamentos dos 

meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito 

embora o requerente afirme que a requerida tem realizado cobranças 

indevidamente, denota-se dos autos que a parte autora, detinha pleno 

conhecimento dos valores que seriam cobrados em razão do serviço 

contratado referente ao nº (66) 99934-3776, conforme se depreende do 

contrato acostado pela reclamada. Outrossim, verifica-se que a parte 

autora não comprova ter realizado os pagamentos das faturas de 

fevereiro e março/2018, acostando aos autos apenas o resumo de 

quitação dos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto (ID 16234278), sem 

trazer as faturas para a devida comprovação e sem mencionar a qual 

número/linha se referem. Assim, não é possível se afirmar de forma 

inequívoca que a parte autora esteja adimplente para com a reclamada 

quanto a linha de nº 65-9.9921-1805. Registre-se que foi oportunizado à 

parte autora comprovar o pagamento das faturas relativo aos meses de 

fevereiro/2018 e março/2018, haja vista, a reclamada alegar que estes 

são os débitos cobrados; contudo, apenas se limitou a afirmar que tinha 

desconhecimento de pendências anteriores, que a cobrança referente ao 

número (66) 99934-3776 não deve refletir no contrato da linha número 

65-9.9921-1805 e que sofreu cobrança vexatória. Não obstante tratar-se 

de relação de consumo, não se mostra razoável pretender o autor 

eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos 

constitutivos de seu direito, mesmo quando invertido o ônus da prova. 

Nestes termos, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de 

fato constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Por outro lado, diante dos elementos fáticos disponíveis 

nos autos, infere-se que a parte autora não realizou o pagamento das 

faturas dos meses de fevereiro e março/2018, o que ocasionou a 

suspensão do serviço fornecido. Forçoso reconhecer que a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de cobrança indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a contratação do plano pela Reclamante, razão pela 

qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, 

in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se 

em conta que a Requerida está acobertada pela excludente da 

responsabilidade civil. 4. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Nos termos do art. 

31 da lei 9.099/95, nos juizados especiais cíveis não se admite a 

reconvenção, todavia, é permitido o pedido contraposto. Nesse sentido, 

em sede de contestação requer a parte Ré a condenação da parte Autora 

ao pagamento do valor de R$ 356,20 (trezentos e cinquenta e seis reais e 

vinte centavos), referente as faturas inadimplidas. Assim, diante da 

comprovação da inadimplência do autor, o pedido contraposto deve ser 

acolhido. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos 

artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a 

parte autora LORENA VARJAO ALVES a pagar à quantia de R$ 356,20 

(trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) à Reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do vencimento (art. 397 do CC) e correção 

monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ). Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002538-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1002538-78.2019.8.11.0004 Promovente: DORIVALDO ALMEIDA 

DA SILVA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30267230. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30652947 e 

30672357, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30991941. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002520-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002520-57.2019.8.11.0004 Promovente: ARNALDO COSTA DE 

OLIVEIRA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30264756. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30642120 e 

30670593, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30984372. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002507-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO GEAN FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002507-58.2019.8.11.0004 Promovente: CAIO GEAN FERREIRA 

DA COSTA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30264785. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30643805 e 

30670633, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 
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cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30984344. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002537-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002537-93.2019.8.11.0004 Promovente: ELIZA DA COSTA 

SANTANA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30268348. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30652959 e 

30672906, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30991947. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-89.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002589-89.2019.8.11.0004 Promovente: CLEIDIANE NEVES DA 

SILVA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30265747. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30645590 e 

30671013, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30984374. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALZISA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002506-73.2019.8.11.0004 Promovente: DALZISA ALVES DE 

SOUZA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30265766. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 56 de 783



segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30647220 e 

30671645, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30983368. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002508-43.2019.8.11.0004 Promovente: ALEXANDRO SILVA 

COELHO Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30263493. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30631699 e 

30669130, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30984342. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002519-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002519-72.2019.8.11.0004 Promovente: FERNANDO RIBEIRO 

DOS SANTOS Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30269214. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30652974 e 

30746535, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31016476. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002480-75.2019.8.11.0004 Promovente: JACY ROCHA DA 

SILVA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30271371. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30653807, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31021972. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002527-49.2019.8.11.0004 Promovente: JOAO BATISTA 

SANTANA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30272706. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30657309, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30991980. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002450-40.2019.8.11.0004 Promovente: JEOVAN FERREIRA DA 

SILVA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30272043. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 
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disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30653817, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31021989. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002456-47.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002456-47.2019.8.11.0004 Promovente: FRANCISCO DE JESUS 

SANTOS Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30269223. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids 30652983 e 

30672916, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31016486. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002518-87.2019.8.11.0004 Promovente: FERNANDO RIBEIRO 

DOS SANTOS Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30268376. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30652967 e 

30748841, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31016482. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002498-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIR LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002498-96.2019.8.11.0004 Promovente: ARENIR LEITE RIBEIRO 

Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 
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artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30263508. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30640693 e 

30669139, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30983371. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FURTUNATA BABOSA SATANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002529-19.2019.8.11.0004 Promovente: FURTUNATA BABOSA 

SATANA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30269238. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30653444 e 

30672937, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30991955. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002526-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002526-64.2019.8.11.0004 Promovente: GESSE DIAS LIMA 

Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30270105. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids 30653450 e 

30673796, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30984350. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 
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Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENARIA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HITECH EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1002139-20.2017.8.11.0004 Requerente: MARCENARIA 

PEIXOTO Requerido: HITECH EIRELI - EPP Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, a Sra. MARIANA 

JANOSKI em sua manifestação defensiva, alegou ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da presente demanda, pois retirou-se da 

sociedade no ano de 2016. Contudo, conforme se depreende dos autos, a 

mesma não integra o polo passivo da presente demanda, posto que 

apenas ocorreu a tentativa de citação da empresa em seu endereço. 

Dessa forma, após a manifestação da Sra. Mariana, este juízo ao ID 

15029756, acolhendo a justificativa, determinou que fosse feita nova 

citação no endereço do correto sócio da empresa. Assim, verifica-se que 

não há que se falar em ilegitimidade passiva da Sra. Mariana, vez que, a 

mesma sequer faz parte do polo passivo da presente demanda. 

Esclarecimentos prestados, passo a decidir o mérito. 2.2 REVELIA Decreto 

a revelia da promovida HITECH EIRELI - EPP com base no artigo 20 da Lei 

9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citada, deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e apresentar contestação. No 

entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos 

alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C DANO MATERIAL, onde, em síntese, suscita a parte 

autora que no dia 26 de maio de 2017, adquiriu com a empresa requerida, 

por meio de pagamento de boleto bancário, 01 (uma) máquina 

esquadrejadeira modelo HTB 2500, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais). Afirma que localizou o número de telefone da reclamada 

através de seu site e através de mensagens de aplicativo realizou toda a 

negociação. Ressalta que a mercadoria deveria ser enviada logo após o 

pagamento, o que não foi feito até a presente data. Ressalta não recebeu 

seu produto e a ré se recusa a responde-lo, ignorando a situação e se 

aproveitando do valor pago. É mister ressaltar que é cediço o 

entendimento que a relação de consumo se configura quando a pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final (art. 2º CDC), assim, como se observa dos autos, a 

empresa autora adquiriu o produto da reclamada como destinatária final. 

Pois bem. Nos termos dos artigos 427 e 429 do Código Civil, a proposta 

possui efeito de vincular o proponente, sendo direito do consumidor exigir 

o cumprimento forçado do que foi oferecido, não sendo permitido ao 

ofertante arrepender-se. Ademais, nos termos do artigo 35 do CDC, se o 

fornecedor se recusar em cumprir a oferta, o consumidor poderá, 

alternativamente, a sua escolha: “I - exigir o cumprimento forçado da 

obrigação (...); II - aceitar outro produto ou prestação de serviço 

equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e 

danos.” Em exame ao caso concreto, sobretudo quanto aos documentos 

colacionados pela parte autora, nota-se a parte promovida se 

comprometeu a entregar o produto uma semana após o pagamento do 

boleto (25/05/2017), todavia, o produto jamais foi entregue. Diante do 

exposto, evidenciou-se que há conduta ilícita praticada pela parte 

promovida, de modo que, o valor pago pelo produto deve ser restituído, 

nos termos do art. 35, III do CDC. 3.1 DO DANO MORAL Quanto ao pedido 

de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Ademais, há de se considerar o contexto em 

que ocorridos os fatos, tendo em vista que, a parte autora comprou o 

produto para utilizar em sua atividade empresarial, no entanto, teve todo o 

planejamento frustrado pela conduta da reclamada. Assim, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito 

administrativamente, sem que precisasse chegar ao Judiciário, tenho que 

é cabível a indenização por danos morais. No que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada HITECH EIRELI - 

EPP a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização 

por danos morais ocasionados ao Reclamante MARCENARIA PEIXOTO, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B) 

CONDENAR a Reclamada HITECH EIRELI - EPP, ao pagamento da quantia 

de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, 

ao reclamante MARCENARIA PEIXOTO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do 

efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002179-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MOREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))
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Autos nº 1002179-31.2019.8.11.0004 Promovente: THAYNARA MOREIRA 

DE MORAES Promovido: LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). A parte reclamante ajuizou AÇÃO 

DE DANOS MORAIS, e antes de adentrar no mérito merece ser analisado 

as causas preliminares. Com efeito, observa-se que o autor ingressou 

com o processo idêntico ao presente de nº 1002026-66.2017.8.11.0004, 

discutindo os mesmos fatos, pedidos e causa de pedir, sendo certo que a 

ação foi julgada improcedente e o autor apesar de ter recorrido, teve seu 

recurso julgado deserto por ausência de pagamento das custas/preparo, 

ocorrendo o trânsito em julgado conforme id. 19275625. Em que pese o 

autor entender que o julgamento não foi devido, ou seja, não foi conforme 

pretendia, caberia ter promovido os meios legítimos para rediscussão da 

matéria, sendo certo que o presente processo é uma aventura jurídica 

sem qualquer respaldo legal, visto que se trata de manifesta COISA 

JULGADA. Neste sentido: RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. 

COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Como o reclamante reproduz ação idêntica a outra (transitada em 

julgado), que envolve as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido, resta configurada coisa julgada, conforme art. 337 , §§ 2º 

e 4º, do CPC. Recurso ordinário provido. (Processo: RO - 

0000074-64.2018.5.06.0282, Redator: Maria do Socorro Silva 

Emerenciano, Data de julgamento: 07/11/2018, Primeira Turma, Data da 

assinatura: 13/11/2018) (TRT-6 - RO: 00000746420185060282, Data de 

Julgamento: 07/11/2018, Primeira Turma) TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Havendo 

identidade de partes, pedido e causa de pedir, e havendo o trânsito em 

julgado em ação anterior, é de ser mantida a sentença que extinguiu o 

processo sem julgamento do mérito, face ao reconhecimento de existência 

de coisa julgada. (TRF-4 - AC: 50045419220184047119 RS 

5004541-92.2018.4.04.7119, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS 

LABARRÈRE, Data de Julgamento: 02/10/2019, SEGUNDA TURMA) Ainda, 

o CPC em seu artigo 502: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade 

que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a 

recurso”, também menciona o artigo 337: § 1º Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 4º 

Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado. Dessa forma, as alegações do presente processo, 

reproduzindo de forma integral a matéria já analisa em outro processo, não 

merece acolhimento, de modo que a extinção se impõe. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, V do CPC, acolho a preliminar 

aduzida para reconhecer a COISA JULGADA e SUGIRO a EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-76.2019.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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Autos nº 1002176-76.2019.8.11.0004 Promovente: PAULO HENRIQUE 

RODRIGUES FAGUNDES Promovido: LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE 

SOUZA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (Destaquei e negritei). A parte 

reclamante ajuizou AÇÃO DE DANOS MORAIS, e antes de adentrar no 

mérito merece ser analisado as causas preliminares. Com efeito, 

observa-se que o autor ingressou com o processo idêntico ao presente 

de nº 1002044-87.2017.8.11.0004, discutindo os mesmos fatos, pedidos e 

causa de pedir, sendo certo que a ação foi julgada improcedente e o autor 

apesar de ter recorrido, teve seu recurso julgado deserto por ausência de 

pagamento das custas/preparo, ocorrendo o trânsito em julgado conforme 

id. 25395160. Em que pese o autor entender que o julgamento não foi 

devido, ou seja, não foi conforme pretendia, caberia ter promovido os 

meios legítimos para rediscussão da matéria, sendo certo que o presente 

processo é uma aventura jurídica sem qualquer respaldo legal, visto que 

se trata de manifesta COISA JULGADA. Neste sentido: RECURSO 

ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Como o reclamante reproduz 

ação idêntica a outra (transitada em julgado), que envolve as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, resta configurada 

coisa julgada, conforme art. 337 , §§ 2º e 4º, do CPC. Recurso ordinário 

provido. (Processo: RO - 0000074-64.2018.5.06.0282, Redator: Maria do 

Socorro Silva Emerenciano, Data de julgamento: 07/11/2018, Primeira 

Turma, Data da assinatura: 13/11/2018) (TRT-6 - RO: 

00000746420185060282, Data de Julgamento: 07/11/2018, Primeira Turma) 

TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. Havendo identidade de partes, pedido e causa 

de pedir, e havendo o trânsito em julgado em ação anterior, é de ser 

mantida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, 

face ao reconhecimento de existência de coisa julgada. (TRF-4 - AC: 

50045419220184047119 RS 5004541-92.2018.4.04.7119, Relator: MARIA 

DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 02/10/2019, 

SEGUNDA TURMA) Ainda, o CPC em seu artigo 502: “Denomina-se coisa 

julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de 

mérito não mais sujeita a recurso”, também menciona o artigo 337: § 1º 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que 

já foi decidida por decisão transitada em julgado. Dessa forma, as 

alegações do presente processo, reproduzindo de forma integral a matéria 

já analisa em outro processo, não merece acolhimento, de modo que a 

extinção se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, V do CPC, acolho a preliminar aduzida para reconhecer a COISA 

JULGADA e SUGIRO a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002178-46.2019.8.11.0004 Promovente: ELIELMA GOMES 

MOREIRA Promovido: LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). A parte reclamante ajuizou AÇÃO 

DE DANOS MORAIS, e antes de adentrar no mérito merece ser analisado 

as causas preliminares. Com efeito, observa-se que o autor ingressou 

com o processo idêntico ao presente de nº 1002028-36.2017.8.11.0004, 

discutindo os mesmos fatos, pedidos e causa de pedir, sendo certo que a 

ação foi julgada improcedente e o autor apesar de ter recorrido, teve seu 

recurso julgado deserto por ausência de pagamento das custas/preparo, 

ocorrendo o trânsito em julgado conforme id. 22878604. Em que pese o 

autor entender que o julgamento não foi devido, ou seja, não foi conforme 

pretendia, caberia ter promovido os meios legítimos para rediscussão da 

matéria, sendo certo que o presente processo é uma aventura jurídica 

sem qualquer respaldo legal, visto que se trata de manifesta COISA 

JULGADA. Neste sentido: RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. 

COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Como o reclamante reproduz ação idêntica a outra (transitada em 

julgado), que envolve as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido, resta configurada coisa julgada, conforme art. 337 , §§ 2º 

e 4º, do CPC. Recurso ordinário provido. (Processo: RO - 

0000074-64.2018.5.06.0282, Redator: Maria do Socorro Silva 

Emerenciano, Data de julgamento: 07/11/2018, Primeira Turma, Data da 

assinatura: 13/11/2018) (TRT-6 - RO: 00000746420185060282, Data de 

Julgamento: 07/11/2018, Primeira Turma) TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Havendo 

identidade de partes, pedido e causa de pedir, e havendo o trânsito em 

julgado em ação anterior, é de ser mantida a sentença que extinguiu o 

processo sem julgamento do mérito, face ao reconhecimento de existência 

de coisa julgada. (TRF-4 - AC: 50045419220184047119 RS 

5004541-92.2018.4.04.7119, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS 

LABARRÈRE, Data de Julgamento: 02/10/2019, SEGUNDA TURMA) Ainda, 

o CPC em seu artigo 502: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade 

que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a 

recurso”, também menciona o artigo 337: § 1º Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 4º 

Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado. Dessa forma, as alegações do presente processo, 

reproduzindo de forma integral a matéria já analisa em outro processo, não 

merece acolhimento, de modo que a extinção se impõe. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, V do CPC, acolho a preliminar 

aduzida para reconhecer a COISA JULGADA e SUGIRO a EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001462-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA WATHIER (EXECUTADO)

PAULA KARINNE FERNANDES FEITOZA RODRIGUES (EXECUTADO)

JHONATAS RODRIGUES SIMOES (EXECUTADO)

SANDRA REGINA DE SOUZA (EXECUTADO)

ANDREIA GIMENEZ DA SILVA (EXECUTADO)

ALEX FABIANO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001462-19.2019.8.11.0004 Polo Ativo: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Polo Passivo: ANDREIA GIMENEZ DA SILVA, SANDRA REGINA 

DE SOUZA, JHONATAS RODRIGUES SIMOES, PAULA KARINNE 

FERNANDES FEITOZA RODRIGUES, CARLA CRISTINA WATHIER, ALEX 

FABIANO MARTINS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório 

conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não 

considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO Antes de iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar 

da obviedade, convém sobre o tema em tela (julgamento de embargos), 

trazer importante referência do FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o 

qual manifesta: “Os embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz 

leigo, observado o art. 40 da Lei n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado 

passo a decisão. Trata-se de incidente. Consta apresentação de pedido, 

que deve ser recebido como embargos à execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidência, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, faltam requisitos de admissibilidade pois, 

o juízo não está garantido. Então, não se justifica o acolhimento, de modo 

que os presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por 
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todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES 

EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos 

apresentados alhures. Intime-se a parte exequente, para dar 

prosseguimento a execução, requerendo o que entender de direito. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por expressa 

previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002825-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR ALVES DA SILVA FARIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002825-41.2019.8.11.0004 Requerente: DINAIR ALVES DA 

SILVA FARIA Requerido: BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA – ME 

e DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que teve seu veículo CHEVROLET, MODELO 

PRISMA 1.4 AT LTZ, PLACA QBU – 8908, apreendido e levado ao pátio da 

empresa reclamada, pois, estava com os impostos atrasados. Todavia, 

após paga-los descobriu que havia uma restrição via Renajud em 

decorrência de uma ação de execução fiscal, sob n.º 

1844-68.2015.811.0004, código: 197000. Ocorre que o magistrado 

daquele processo expediu mandado de penhora, avaliação e depósito do 

veículo, no entanto, o segundo reclamado se negou a devolver o veículo, 

fato que até mesmo foi mencionado em certidão do processo. Afirma que 

após este episódio o segundo reclamado a humilhou. Novamente foi 

expedido mandado de penhora o qual foi efetivado, contudo, afirma que o 

veículo estava completamente deteriorado, sem a chave de roda, sem 

pneu de estepe, tapetes internos, entre outros. Razão pela qual postula a 

indenização pelos danos morais e materiais sofridos. Em sede de 

contestação, aduzem os reclamados que o veículo foi apreendido por 

estar com os documentos em atraso e encaminhado ao pátio sob a 

responsabilidade da requerente. Ressalta que a parte autora fez uma 

declaração em próprio punho no momento da retirada do veículo do pátio 

de apreensão. Afirma que o momento para consignar qualquer reclamação 

é quando o veículo é recebido. Assevera que não houve qualquer ofensa 

à reclamante, de modo que, o veículo foi entregue nas mesmas condições 

em que foi apreendido. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

As alegações da reclamada não foram impugnadas pela parte autora. Pois 

bem. Analisando detidamente a situação descrita no processo, verifica-se 

que a parte autora não apresentou nenhuma prova dos danos sofridos, e 

ainda, na audiência de conciliação restou determinado que em ausência de 

manifestação os autos seriam remetidos para sentença, sendo certo que 

não ocorreu nenhum pedido de produção de prova testemunhal, não 

havendo que se falar em cerceamento de defesa. Certo que conforme 

sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar 

("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte 

autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

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

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Evidente que o único fato comprovado é a 

existência de um processo de execução onde foi determinada a penhora 

do veículo apreendido e a negativa dos reclamados em cumprir a decisão 

judicial. Dessa forma, caberia à autora comprovar que a situação lhe tenha 

causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender seus 

direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica, 

passíveis de ressarcimento pecuniário, ônus do qual não se desincumbiu 

(art. 373, I do CPC). Assim, entendo que os fatos narrados na inicial não 

passam apenas de meras alegações, incapazes de caracterizar abalo 

moral. Igualmente, no que se refere ao dano material, não há nos autos 

qualquer prova da sua ocorrência. A parte autora nos presentes autos se 

resume em trazer proposições genéricas, sem comprovar o centro exato 

dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de 

causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, 

não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. Não se pode esquecer que a sensibilidade 

exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em 

conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte 

da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os 

amigos e até no ambiente familiar. Neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Com efeito, a improcedência da inicial se impõe. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Ene Carolina F. 

Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 
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homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE GOULART GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001551-42.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOSE FREITAS RIBEIRO 

Polo Passivo: DAIANE GOULART GOMES Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por JOSE FREITAS RIBEIRO em 

desfavor de DAIANE GOULART GOMES. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e 

indicar o endereço da parte reclamada, houve o decurso do prazo in albis 

sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011992-75.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIMAR COELHO DE FREITAS GOUVEIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011992-75.2010.8.11.0004 Polo Ativo: NELCIMAR COELHO DE 

FREITAS GOUVEIA Polo Passivo: EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma preliminar, passo 

ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de iniciar, para sanar 

qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o tema em tela 

(julgamento de embargos), trazer importante referência do FONAJE qual 

seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à execução 

poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei n° 

9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto, esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, verifica-se que os embargos são 

tempestivos, uma vez que, a parte exequente se manifestou em 

22/03/2019 e os embargos foram opostos em 11/04/2019. Outrossim, 

verifica-se que houve garantia do juízo (ID 18109091). Quanto a matéria 

alegada, argumenta a parte embargante que houve ofensa a coisa julgada 

em razão de ter sido homologado acordo entre as partes; alega que 

ocorreu a prescrição do cheque dado como parte do pagamento e 

também, que houve perda de prazo para manifestação por parte da 

exequente. Nesse contexto, evidente que faltam requisitos de 

admissibilidade, uma vez que, a matéria discutida não versa sobre os 

temas elencados no art. 52, IX lei 9.099/95. Assim, não guardando relação 

com os temas dispostos no artigo supramencionado, não se justifica o 

acolhimento, de modo que, os presentes embargos devem ser rejeitados. 

4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS 

PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos 

entendimentos apresentados alhures. Intime-se a parte exequente, para 

dar prosseguimento a execução, requerendo o que entender de direito. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por expressa 

previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-26.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCIELE MORAES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002632-26.2019.8.11.0004 Requerente: FRANCIELE MORAES 

PORTO e GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA Requerido: NS2.COM 

INTERNET S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que na data de 14/03/2018, comprou 01 Tênis 

Coca-Cola Bird Masculino, através do sítio eletrônico da requerida pelo 

valor de R$ 149,93 (cento e quarenta e nove reais e noventa e três 

centavos). O pedido foi aprovado e o produto foi pago através do cartão 

de crédito. Afirma que o produto recebido não era o mesmo do anunciado, 

razão pela qual realizou a devolução dentro do prazo de 07 (sete) dias e 

solicitou a restituição dos valores momento em que foi convencido pelo 

atendente da reclamada a receber um vale, o qual seria disponibilizado no 

site. Contudo, a reclamada, por diversas vezes, dificultou a 

disponibilização do vale no sítio eletrônico. Frustrada, solicitou a restituição 

dos valores, o que até o presente momento não foi cumprido pela 

reclamada. Em sede de contestação aduz a reclamada que que em 

momento algum deixou de prestar o devido auxílio à parte Autora, assim, 

tendo em vista a insatisfação da mesma quanto ao produto, disponibilizou 

o vale-compras no valor de R$ 149,93 no cadastro do autor, o qual 

permanece ativo até 14/06/2020. Ressalta que tentou resolver o problema 

administrativamente, de modo que, deve ser levada em consideração a 

sua boa-fé não condenando-a em indenizar os danos morais. No caso sub 

judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum 

direito as partes requerentes, denota-se dos autos que, de fato, as 

mesmas enfrentaram dificuldades para a utilização do voucher ofertado, 

haja vista, a reclamada demorar disponibiliza-lo em seu site. Nesse 

contexto, nos termos do artigo 35 do CDC, se o fornecedor se recusar em 

cumprir a oferta, o consumidor poderá, alternativamente, a sua escolha: “I 

- exigir o cumprimento forçado da obrigação (...); II - aceitar outro produto 

ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à 

restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos.” Em exame ao caso concreto, sobretudo 

quanto aos documentos colacionados pelas partes autoras, nota-se a 

parte promovida se comprometeu a disponibilizar o vale em seu site, 

todavia, apresentou empecilhos para ativa-lo. Outrossim, as partes 

autoras solicitaram a devolução do dinheiro, o que não foi realizado pela 

reclamada. Diante do exposto, evidenciou-se que há conduta ilícita 

praticada pela parte promovida, de modo que, o valor pago pelo produto 

deve ser restituído, nos termos do art. 35, III do CDC. 3.1 DO DANO 

MORAL Quanto ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Ademais, há de se considerar o contexto 

em que ocorridos os fatos, tendo em vista que, as partes autoras após 

enfrentarem diversos problemas para utilizar o voucher, solicitaram a 

devolução do dinheiro o que não foi cumprido pela reclamada. Assim, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o 

conflito administrativamente, sem que precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. No que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada 

NS2.COM INTERNET S.A. a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de indenização por danos morais ocasionados aos Reclamantes 

FRANCIELE MORAES PORTO e GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B) CONDENAR a 

Reclamada NS2.COM INTERNET S.A., ao pagamento da quantia de R$ 

149,93 (cento e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), a título 

de danos materiais, aos reclamantes FRANCIELE MORAES PORTO e 

GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo 

prejuízo (43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DO CARMO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA FREITAS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001803-45.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOSIAS DO CARMO 

COUTO Polo Passivo: MARTA FREITAS FERREIRA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 
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amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por JOSIAS 

DO CARMO COUTO em desfavor de MARTA FREITAS FERREIRA. 

Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente intimada 

para se manifestar e indicar o endereço da parte reclamada, houve o 

decurso do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos 

autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002875-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO KRUCZEWISKI MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002875-67.2019.8.11.0004 Promovente: LUIZ FERNANDO 

KRUCZEWISKI MORAIS Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Em sede de preliminar, a empresa reclamada alega 

incompetência em razão da necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a 

reclamada tem condições de comprovar a inexistência da falha, assim, 

não há que se falar em necessidade de perícia. Ainda quanto a preliminar 

de conexão aventada, REJEITO, visto que os demais processos 

ingressados pelo autor já foram julgados, inexistindo a possibilidade de 

conexão entre eles. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no Distrito 

de Paredão Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo consumidor 

da reclamada conforme UC nº 6/874620-8, e sofreu a interrupção de 

energia por 36 HORAS ininterruptas, sendo por volta das 18h do dia 03.12 

até o dia 05.12.2019, no final do dia. Assevera que por diversas vezes 

sofreu com a ausência de energia e que já solicitou providencias da 

empresa porém continua sendo prestado péssimo serviço. Em sede de 

contestação, a empresa Reclamada alega que a parte autora não 

apresenta nenhum documento capaz de comprovar que ocorreu a 

interrupção dos serviços. E que se esses tivessem ocorrido, seriam por 

motivos alheios à sua vontade, não tendo como ocorrer prévio aviso, 

tratando-se de caso fortuito ou força maior. Afirma que não restou 

comprovado o abalo moral. Pugna pela improcedência. Analisando 

detidamente os fatos e documentos contidos no processo, verifico que a 

parte autora não apresenta prova suficiente da falha da prestação do 

serviço da reclamada, visto que, traz somente um protocolo de 

atendimento realizado para a sua unidade consumidora, os demais 

protocolos apresentados, se tratam de outra unidade UC e ainda os 

demais documentos se referem a outro período de interrupção, que 

inclusive já foi objeto de demanda judicial. Contudo, verifica-se que a parte 

reclamada se manteve a afirmar que as alegações do autor são 

inverídicas, no entanto, não apresentou documento apto a comprovar a 

devida prestação do serviço. Vale lembrar que, incumbe à parte 

promovente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte 

promovida, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou 

extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). Nesse contexto, 

sendo aplicável a inversão do ônus da prova no caso em questão (art. 6º, 

VIII do CDC), recai sobre a concessionária reclamada o ônus de 

demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz 

de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo. Contudo, não 

houve qualquer prova fornecida pela reclamada, de modo que, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

houve conduta ilícita praticada pela parte promovida. Outrossim, 

consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de 

serviço público essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega 

de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as 

consequências advindas de sua inoperância. Ademais, é certo que é 

possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor 

inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. 2.3. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A parte promovente 

pleiteia que a reclamada seja obrigada a prestar um serviço de qualidade, 

com a determinação de multa por descumprimento. No entanto, 

considerando que a responsabilidade da reclamada decorreu na demora 

na prestação do serviço e que o fornecimento de energia já foi 

restabelecido, não há elementos para conceder o pedido da parte autora. 

2.4. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar 

que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de 

qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu 

fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia pelo período de 36 horas consecutivas, 

reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva 

atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço 

da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade 

da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, 

denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 
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da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a(o) Reclamante LUIZ FERNANDO KRUCZEWISKI 

MORAIS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002499-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO BATISTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002499-81.2019.8.11.0004 Promovente: JOAO SERGIO 

BATISTA CORREA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

O processo foi sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram 

sobre o objeto da lide conforme id. 30274491. Certo é que se mostra lícito 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória transação tem força de sentença com resolução 

de mérito, segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30658329, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30983373. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002588-07.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA DA 

CONCEICAO SILVA FELIX Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

O processo foi sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram 

sobre o objeto da lide conforme id. 30326927. Certo é que se mostra lícito 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 
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satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória transação tem força de sentença com resolução 

de mérito, segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30678969, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022186. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002486-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002486-82.2019.8.11.0004 Promovente: LOURIVALDO 

RODRIGUES DE ARAUJO Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

O processo foi sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram 

sobre o objeto da lide conforme id. 30326914. Certo é que se mostra lícito 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória transação tem força de sentença com resolução 

de mérito, segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30334042 e 

30675924, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022177. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINACY SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002459-02.2019.8.11.0004 Promovente: LINACY SOUSA 

BORGES Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30277129. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30675135, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022166. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002540-48.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002540-48.2019.8.11.0004 Promovente: JOAQUIM MARTINS DE 

ALMEIDA Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30275009. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30672513, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022147. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002490-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MOREIRA DAS NEVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002490-22.2019.8.11.0004 Promovente: JOAQUIM MOREIRA 

DAS NEVES FILHO Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

O processo foi sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram 

sobre o objeto da lide conforme id. 30275028. Certo é que se mostra lícito 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória transação tem força de sentença com resolução 

de mérito, segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30672524, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022154. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002509-28.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA JOSE DA 

SILVA COELHO Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30326940. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 70 de 783



Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30679524, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022396. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002460-84.2019.8.11.0004 Promovente: LURDES DE SOUZA 

BORGES Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30326923. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30678438, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022181. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002487-67.2019.8.11.0004 Promovente: LOURIVALDO 

RODRIGUES DE ARAUJO Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

O processo foi sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram 

sobre o objeto da lide conforme id. 30326916. Certo é que se mostra lícito 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória transação tem força de sentença com resolução 

de mérito, segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica nos ids. 30334083 e 

30676436, e desse modo, cabível a extinção do processo diante do 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, 

III, b, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022168. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002587-22.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA MARQUES 
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MEDRADO Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30327993. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30680094, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022393. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002500-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS COSTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002500-66.2019.8.11.0004 Promovente: MARINEIS COSTA 

GUIMARAES Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30327995. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30680111, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30982382. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000670-31.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE INTERCLASSE LTDA (REQUERIDO)

COTEMAR - CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MARTINS EIRELI - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000670-31.2020.8.11.0004 Promovente: JORDANY PEREIRA DE 

SOUZA Promovido: COTEMAR - CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

MARTINS/ FACULDADE INTERCLASSE LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(Destaquei e negritei). A parte reclamante ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANOS MORAIS, aduzindo que cursou uma graduação na 

instituições reclamadas, e tendo finalizado o curso em 22.04.2019, a rés 

afirmaram que até em 150 (cento e cinquenta) dias o diploma seria 

entregue, no entanto, até o momento (01.04.2020) não recebeu a referida 

documentação, sendo que a primeira reclamada aduz que o diploma está 

em fase de chancelamento pela faculdade parceira. Necessário analisar 

as causas que prejudicam o mérito da ação. O Superior Tribunal Federal 

(STF), vêm adotando posicionamento que a discussão acerca da não 

expedição do diploma, ainda que em instituições privadas, é matéria a ser 

discutida na Justiça Federal, nos termos do Artigo 109, I da CF. Destaco: 

Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 

nº 1.344.771, em se tratando da competência para processar e julgar 

demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, a 

competência para processamento do feito será da Justiça Federal quando 

se tratar de mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma 

perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da 

entidade perante o Ministério da Educação (MEC). (TJ-MG - AI: 

10000190796672001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 18/02/2020) Assim, 

verifica-se que o autor pretende discutir acerca da demora da não 

expedição do diploma, o que evidentemente decorre de ausência do 

registro perante o órgão público competente ou do credenciamento com o 

MEC, visto que as obrigações do autor perante a instituição estão 

quitadas. Neste sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 153.777 - SP 

(2017/0199281-4) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO SUSCITANTE : 
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JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO 

REGIONAL I - SANTANA - SÃO PAULO - SP SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO INTERES. : ADILSON NUNES DE LIRA ADVOGADO : ADILSON 

NUNES DE LIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP182731 INTERES. : 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO 

DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. DECISÃO Trata-se de conflito de competência estabelecido 

entre o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 

FORO REGIONAL SANTANA SP (JUÍZO ESTADUAL) e o JUÍZO FEDERAL 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO (JUÍZO FEDERAL). A questão, na origem, envolve ação de 

obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais ajuizada por 

ADILSON NUNES DE LIRA contra ANHAGUERA EDUCACIONAL LTDA., 

objetivando a emissão da segunda via do certificado de conclusão do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário, bem como 

reparação indenizatória. Alega o autor que, apesar de ter recebido o 

certificado, este teria sido extraviado por fatos alheios à sua vontade, 

razão da expedição da segunda via do documento. Ajuizada a ação no 

JUÍZO ESTADUAL, este se declarou incompetente, alegando que compete 

à Justiça Federal o julgamento das ações propostas contra as instituições 

de ensino superior, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei nº 9.394/96). A demanda, então, foi ajuizada perante o JUÍZO 

FEDERAL, que declinou de sua competência e determinou a sua remessa 

à Justiça comum estadual, por entender que o representante de instituição 

particular de ensino não pratica atos no exercício de função pública 

delegada da União. O Ministério Público Federal opinou pela declaração de 

competência do Juízo Federal (e-STJ, fls. 90/95). É o relatório. DECIDO. 

Com base no art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do incidente 

instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos. A controvérsia 

gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar 

demanda que tem por objeto a expedição de certificado de conclusão de 

curso de ensino superior, bem como a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. Na hipótese dos autos, o pedido está 

voltado à expedição de certificado de conclusão de curso. Portanto, não 

estão sendo discutidas questões privadas, tais como as relativas ao 

adimplemento de contrato firmado entre as partes, mas sim questão 

atinente à emissão de diploma/certificado de curso, inerente à 

atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal 

para conhecer e julgar a lide. A jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça é no sentido de que a competência será da Justiça Federal quando 

o feito versar sobre registro de diploma perante o órgão público ou de 

credenciamento junto ao MEC, bem como nas hipóteses em que o 

instrumento processual utilizado for o mandado de segurança. Veja-se: 

[...]3. Agravo regimental não provido. (ARE 754.849 AgR, Relator (a): Min. 

DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 14/4/2015 sem destaque no original) 

Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o 

JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de 

março de 2018. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - CC: 153777 SP 

2017/0199281-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

20/03/2018) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE 

CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE 

ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos 

do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que 

figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema 

Federal de Educação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez 

que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a 

que se nega provimento. (STF - AgR RE: 1022988 PR - PARANÁ, Relator: 

Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/10/2017, Primeira 

Turma, Data de Publicação: DJe-258 14-11-2017) Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso II da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata 

de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência, de modo que EX 

OFFICIO, merece o processo ser extinto em razão da incompetência deste 

Juizado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95, em razão da incompetência deste Juízo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002740-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002740-55.2019.8.11.0004 Promovente: DAVI GONCALVES & 

CIA LTDA - ME Promovente: VITOR CARLOS DA SILVA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ACORDO onde as partes 

peticionaram solicitando a homologação, conforme id. 26845204. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória transação tem força de sentença com 

resolução de mérito, segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código 

de Processo Civil, devendo o processo ser extinto. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu 

o feito, ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o 

recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência 

do caput do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da 

fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 

70081019515 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide 

relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não verifico 

empecilho à homologação do acordo. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, com resolução de mérito, a teor do 

artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil e artigo 57, da Lei 

9.099/95, e por consequência DETERMINO a EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

Encaminhe-se os autos ao arquivo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002620-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FRANCISCO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002620-12.2019.8.11.0004 Promovente: OSMAR FRANCISCO 
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DOURADO Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30328031. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30693022, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

30982372. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002457-32.2019.8.11.0004 Promovente: OLINDINA DE SOUZA 

BORGES Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30328021. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30693014, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022429. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLA GOMES SPAGNOL (REQUERIDO)

ADRIANA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000024-89.2018.8.11.0004 Requerente: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Requerido: GRAZIELLA GOMES SPAGNOL e ADRIANA DOS 

SANTOS SILVA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. DESISTÊNCIA Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo com relação a promovida ADRIANA 

DOS SANTOS SILVA, não havendo empecilho para acolher o pedido. De 

acordo com o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação”. Assim, desistindo a parte autora da ação com 

relação a um dos promovidos, não há porque a mesma prosseguir quanto 

a ele, uma vez que, esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. Portanto, a presente demanda prosseguirá quanto a 

reclamada GRAZIELLA GOMES SPAGNOL e será extinta sem resolução 

de mérito quanto a promovida ADRIANA DOS SANTOS SILVA, pelos 

motivos expostos alhures. 2.3 REVELIA Decreto a revelia da promovida 

GRAZIELLA GOMES SPAGNOL com base no artigo 76, § 1º, inciso II do 

CPC, pois apesar de devidamente citada, ter comparecido à sessão de 

conciliação e apresentado contestação; deixou de sanar o vício apontado 

no despacho de ID 27468156. No entanto, considero que a revelia é 

relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 74 de 783



"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde, em síntese, afirma a parte autora ser credora da 

quantia de R$13.739,81 (treze mil, setecentos e trinta e nove reais e 

oitenta e um centavos), em decorrência da rescisão de um contrato de 

aluguel. Dentre os valores cobrados estão discriminados seguintes 

débitos: a) Aluguel (parcelas vencidas); b) Contas de Energia; c) IPTU; d) 

Pintura; e) Reparos Diversos. Pois bem. Compulsando os autos, verifico 

que a parte promovida figura no polo passivo em razão de ser fiadora da 

locatária. Assim, conforme se verifica expressamente da Cláusula 12ª do 

contrato entre as partes, a fiadora é responsável solidária pelos débitos 

oriundos do contrato em questão. Destarte, é mister ressaltar que ao 

Autor incumbe provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 

373, inc. I do CPC. Nesse contexto, verifico que não constam nos autos o 

termo de vistoria, ou entrega das chaves para comprovar a data de saída 

da Locatária. Por outro lado, observa-se que foi apresentado uma planilha 

onde a data de entrega das chaves supostamente teria sido em 

27/03/2015, além disso, há uma notificação extrajudicial, destinada a 

promovida, realizada em 19/03/2015. Assim, analisando as disposições do 

contrato realizado entre as partes e não tendo a Requerida comprovado 

que a entrega se deu anterior à esta data, entendo ser cabível a 

condenação ao pagamento do aluguel em atraso, vez que comprovado o 

pacto entre as partes (art. 373, I do CPC). Quanto às faturas de energia 

não pagas, é dever da requerida arcar com tais despesas, visto que, há 

disposição contratual que prevê a responsabilidade do locatário quanto ao 

pagamento destas. Contudo, a parte autora não trouxe aos autos as 

referidas faturas para fins de comprovação dos valores cobrados, de tal 

modo, que não há como condenar a parte reclamada, por insuficiência de 

provas (art. 373, I do CPC). De igual modo, não há provas acerca dos 

valores devidos a título de IPTU e limpeza. De sorte que, também serão 

julgados improcedentes em razão da não comprovação. No que se refere 

aos valores cobrados a título da pintura do imóvel (material e mão de 

obra), verifico que a parte autora comprova tais valores através de nota 

fiscal e recibo, de modo que, é devida a condenação da reclamada. 

Portanto, considerando houve comprovação apenas dos valores devidos 

a título de aluguel e pintura do imóvel, entendo devida a condenação do 

reclamado ao pagamento de R$ 13.080,82 (treze mil e oitenta reais e 

oitenta e dois centavos). Por fim, quanto ao valor pleiteado a título de 

honorários advocatícios, entendo este não ser cabível, vez que não há no 

contrato previsão acerca deste encargo ao requerido e nos termos do art. 

55 da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau no âmbito dos juizados 

especiais não condenará o vencido em honorários advocatícios. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR a Requerida 

GRAZIELLA GOMES SPAGNOL, ao pagamento da importância de R$ 

13.080,82 (treze mil e oitenta reais e oitenta e dois centavos) a título de 

dano material, e reclamante IMOBILIARIA PEDRA LTDA – ME, com juros de 

1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ); Com 

fulcro no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação quanto a reclamada ADRIANA DOS 

SANTOS SILVA e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-46.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAYNE BENTO PARREIRA OAB - MT10214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NUNES DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000087-46.2020.8.11.0004 Promovente: A. P. M. BENTO - ME - 

SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO Promovido: SERGIO NUNES DE ASSIS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, e a parte autora na audiência de conciliação solicitou o prazo 

de 05 (cinco) dias para apresentação do novo endereço do reclamado, no 

entanto, manteve-se inerte. De modo que não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Neste sentido: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ABANDONO DA 

CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS 

TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 

PROCESSO DE CONHECIMENTO AO FEITO EXECUTIVO. 1. As hipóteses de 

extinção da execução não estão restritas ao rol do art. 924 do CPC, 

podendo ser acrescentada, subsidiariamente, as regras do processo de 

conhecimento. 2. Realizada a intimação pessoal da exequente e de seu 

procurador para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, 

constatada a inércia da parte mostra-se escorreita a extinção do 

processo sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 00797327120118090049, Relator: 

SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 28/03/2019, 4ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 28/03/2019) Assim, de acordo com o 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-77.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL LAPORTE SIQUEIRA E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MON SUCRE CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000557-77.2020.8.11.0004 Promovente: JUVENIL LAPORTE 

SIQUEIRA E CIA LTDA Promovido: MON SUCRE CONFECCOES LTDA 
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Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. 2. . FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Analisando a 

documentação da empresa promovente, bem como a certidão da junta 

comercial anexada no id. 30977725, entendo que merece ser extinto o 

presente processo em razão da não comprovação da qualidade de 

Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA. CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA. 1. Somente podem 

figurar no polo ativo perante o Juizado Especial as pessoas jurídicas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei LC n. 123, de 14/12/2016, 

consoante disposto no art. 8º, inc. II, da Lei 9.099/95. 2. A recorrente não 

se desincumbiu do ônus de comprovar sua condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. O documento ID 2521568, CERTIDÃO 

SIMPLICADA, emitido pela Junta Comercial do Distrito Federal, datado de 

10/03/2017, dotado de fé pública, corroborado pelo documento ID 252561, 

Comprovante de Inscrição de Situação Cadastral, expedido pela Receita 

Federal do Brasil, atestam a natureza jurídica de Sociedade Empresária 

Ltda da recorrente, o que afasta a sua legitimidade ativa para litigar no 

sistema do Juizado Especial. 3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 

Sentença mantida incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% 

sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 4. A ementa 

servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 

07162315120178070016 DF 0716231-51.2017.8.07.0016, Relator: GILMAR 

TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei) Conforme 

determina o artigo 8º da Lei 9.099/95, o rito dos Juizados não contempla 

empreendimento que não comprove a condição de microempresa, 

empresário individual ou empresa de pequeno porte, como é o caso dos 

autos. Transcrevo o disposto, in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009) II - as 

pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 147, de 2014) E, além disso, a simples declaração 

dessa condição não é suficiente para ter acesso a esse Rito Sumaríssimo 

com seus benefícios, e nesse sentido existe respaldo normativo, de que a 

comprovação deve ser material, o que não restou comprovado nos autos, 

conforme enunciado do FONAJE: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no 

sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, a 

teor do que dispõe o art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil, o juiz 

poderá examinar, de ofício, a qualquer tempo, enquanto não proferida 

sentença, as condições da ação. No caso em tela, a parte autora não 

comprovou se enquadrar como microempreendedor individual, 

microempresa e empresa de pequeno porte (art. 8º). Desse modo, por 

ausência de condição de procedibilidade, vez que a parte autora deverá 

ingressar com a ação na Justiça Comum por ferir os princípios desse 

Juizado, forçoso determinar a extinção do processo de ofício pelos 

motivos acima declinados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 

485, IV do CPC e art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95, pela falta de 

preenchimento condição postulatória do Art. 8º da mesma lei. Revogo os 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL LAPORTE SIQUEIRA E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GATO MIA CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000559-47.2020.8.11.0004 Promovente: JUVENIL LAPORTE 

SIQUEIRA E CIA LTDA Promovido: GATO MIA CONFECCOES LTDA Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. 2. . FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Analisando a 

documentação da empresa promovente, bem como a certidão da junta 

comercial anexada no id. 30977719, entendo que merece ser extinto o 

presente processo em razão da não comprovação da qualidade de 

Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA. CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA. 1. Somente podem 

figurar no polo ativo perante o Juizado Especial as pessoas jurídicas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei LC n. 123, de 14/12/2016, 

consoante disposto no art. 8º, inc. II, da Lei 9.099/95. 2. A recorrente não 

se desincumbiu do ônus de comprovar sua condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. O documento ID 2521568, CERTIDÃO 

SIMPLICADA, emitido pela Junta Comercial do Distrito Federal, datado de 

10/03/2017, dotado de fé pública, corroborado pelo documento ID 252561, 

Comprovante de Inscrição de Situação Cadastral, expedido pela Receita 

Federal do Brasil, atestam a natureza jurídica de Sociedade Empresária 

Ltda da recorrente, o que afasta a sua legitimidade ativa para litigar no 

sistema do Juizado Especial. 3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 

Sentença mantida incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% 

sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 4. A ementa 

servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 

07162315120178070016 DF 0716231-51.2017.8.07.0016, Relator: GILMAR 

TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei) Conforme 

determina o artigo 8º da Lei 9.099/95, o rito dos Juizados não contempla 

empreendimento que não comprove a condição de microempresa, 

empresário individual ou empresa de pequeno porte, como é o caso dos 

autos. Transcrevo o disposto, in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009) II - as 

pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 147, de 2014) E, além disso, a simples declaração 

dessa condição não é suficiente para ter acesso a esse Rito Sumaríssimo 

com seus benefícios, e nesse sentido existe respaldo normativo, de que a 

comprovação deve ser material, o que não restou comprovado nos autos, 

conforme enunciado do FONAJE: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no 

sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, a 

teor do que dispõe o art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil, o juiz 

poderá examinar, de ofício, a qualquer tempo, enquanto não proferida 

sentença, as condições da ação. No caso em tela, a parte autora não 

comprovou se enquadrar como microempreendedor individual, 

microempresa e empresa de pequeno porte (art. 8º). Desse modo, por 

ausência de condição de procedibilidade, vez que a parte autora deverá 

ingressar com a ação na Justiça Comum por ferir os princípios desse 

Juizado, forçoso determinar a extinção do processo de ofício pelos 

motivos acima declinados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 

485, IV do CPC e art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95, pela falta de 

preenchimento condição postulatória do Art. 8º da mesma lei. Revogo os 
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efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEDINA BARBOSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002699-88.2019.8.11.0004 Promovente: NEDINA BARBOSA DE 

MORAES Promovente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo foi 

sentenciado, e na fase de execução, as partes transigiram sobre o objeto 

da lide conforme id. 30327999. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória transação tem força de sentença com resolução de mérito, 

segundo estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo o processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão que extinguiu o feito, 

ante a homologação de transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso 

cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Inteligência do caput 

do art. 1.009 do CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade 

recursal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/04/2019) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, observa-se que os termos do acordo 

foram devidamente cumpridos, conforme se verifica no id. 30680637, e 

desse modo, cabível a extinção do processo diante do cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 

ACORDO efetuado entre as partes com fulcro no artigo 487, III, b, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento 

da obrigação (art. 924, II do CPC). Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado em favor da parte autora, conforme conta indicada no id. 

31022401. Após, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SCHARLES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002468-61.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SCHARLES MENDES DA 

SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE MENDES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002489-37.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ZILDINETE MENDES DOS 

SANTOS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 
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poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO BISPO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002536-11.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VALDEVINO BISPO DE 

SANTANA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002488-52.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ZILDINETE MENDES DOS 

SANTOS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 78 de 783



parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANIA SEVERINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002554-32.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ELANIA SEVERINO DE 

SOUSA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002528-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERAMAR SANTANA PINTO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002528-34.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VERAMAR SANTANA 

PINTO MAGALHAES Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002530-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BARBOSA SILVESTRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002530-04.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SIMONE BARBOSA 

SILVESTRINI Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001225-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE VANDERLEY DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

HUGO GOMES GONCALVES OAB - MG0139135A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001225-82.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VANILDE VANDERLEY 

DE SOUZA Polo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e 

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de iniciar, para 

sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o tema em 

tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do FONAJE 

qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, verifica-se que os embargos são 

tempestivos, uma vez que, a intimação acerca da penhora foi publicada 

em 30/01/2020 e os embargos opostos em 06/02/2020. Outrossim, 

verifica-se que houve garantia do juízo (ID 28308205). Quanto à matéria 

alegada, suscita a embargante que haveria excesso de execução no valor 

de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), pois, conforme o 

acordo homologado que deu ensejo a presente execução, a embargante 

não fez parte da negociação, assim a execução do acordo não se 

estende a ela, de modo que, o bloqueio realizado em seu desfavor é 

indevido. Da análise dos autos, verifica-se que realmente o acordo foi 

realizado apenas entre a parte exequente e o LABORATORIO E 
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DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA – ME, assim, não há que se 

falar em constrição de valores do Banco reclamado, haja vista, o mesmo 

não ser parte do acordo, ora executado. Razão pela qual, entendo que os 

presentes embargos devem ser julgados procedentes, a fim de 

reconhecer a ilegitimidade do BANCO LOSANGO para figurar no polo 

passivo da presente execução, por não ser parte integrante do acordo, 

sendo indevido o bloqueio do valor de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e 

cinquenta reais) em suas contas. Por fim, anoto que por se tratar de 

matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, ainda 

que não tenha sido suscitada pelas partes. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJAM PROCEDENTES OS PRESENTES 

EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos 

apresentados alhures, para: Reconhecer a ilegitimidade do BANCO 

LOSANGO para figurar no polo passivo da presente execução, por não 

ser parte integrante do acordo entabulado, reconhecendo o bloqueio 

indevido no que tange ao valor de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e 

cinquenta reais), devendo tal valor, ser desbloqueado. Intime-se a parte 

exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o que 

entender de direito. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002601-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYNTHIA NAYARA SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002601-06.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ROSELI SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: CYNTHIA NAYARA SOUZA CAMPOS Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por ROSELI 

SILVA & CIA LTDA - ME em desfavor de CYNTHIA NAYARA SOUZA 

CAMPOS. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, houve 

o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos 

autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002625-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIARA PEREIRA FERREIRA KARAJA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002625-34.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ROSELI SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: INDIARA PEREIRA FERREIRA KARAJA SILVA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por ROSELI 

SILVA & CIA LTDA - ME em desfavor de INDIARA PEREIRA FERREIRA 

KARAJA SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça, houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000355-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DE ANDRADE CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARASANTA - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL AGUA SANTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000355-71.2018.8.11.0004 Polo Ativo: ADRIANA LOPES DE 

ANDRADE CRUZ Polo Passivo: SARASANTA - ASSOCIACAO DOS 

AMIGOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL AGUA SANTA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, no 

curso da qual as partes entabularam acordo e foi determinado que a parte 

exequente se manifestasse acerca do cumprimento da obrigação dentro 

do prazo de 10 (dez) dias após o decurso do prazo do parcelamento, sob 

pena de extinção em razão do pagamento (ID20134061). Dessa forma, por 

não ter a parte informado acerca do cumprimento ou eventual 

descumprimento da obrigação, diante dos elementos disponíveis nos 

autos, deve ser jugado extinto o feito, nos termos do inciso II do artigo 924 

do Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

QUE SEJA JULGADO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, II do 

CPC. Fica desconstituída eventual penhora existente. Sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 
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de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000679-90.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR OAB - CE16045 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO DA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000679-90.2020.8.11.0004 Promovente: FUNDAÇÃO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Promovido: MARCILIO DA SILVA 

GONCALVES Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

CARTA PRECATÓRIA ajuizada pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS - FUNCEF, que se trata de empresa da previdência privada, no 

entanto, a lei 9.099/95 declara: Art.8º. § 1o Somente serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, 

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 

9.790, de 23 de março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 

fevereiro de 2001. Com efeito, o promovente não se enquadra em 

nenhuma hipótese destacada, sendo certo que a demanda deveria ter sido 

proposta na Justiça Federal ou na Justiça Comum, conforme entendimento 

já definido pelo STJ, onde destaco: CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

159.898 - SC (2018/0186090-2) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES 

SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE ITAJAÍ - SJ/SC 

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMBORIÚ - SC 

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO INTERES. : SERGIO ANTONIO DA SILVA [...]CIA 

LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de conflito negativo de competência 

suscitado pelo Juízo Federal da 1ª Vara e Juizado Especial de Itajaí - 

SJ/SC contra o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Camboriú - SC, nos 

autos da execução fiscal proposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial INMETRO em desfavor de Sergio 

Antonio da Silva; Cia Ltda. Narram os autos que o Juízo Federal da 1ª Vara 

e Juizado Especial de Itajaí - SJ/SC expediu carta precatória ao Juízo de 

Direito da 2ª Vara Cível de Camboriú - SC para que se procedesse à 

penhora de bens no feito executivo em comento. O MM Juízo de Direito, 

entretanto, declinou o cumprimento da precatória sustentando que a 

jurisdição do MM. Juízo Federal da 1ª Vara e Juizado Especial de Itajaí - 

SJ/SC compreenderia aquele município. Por sua vez, o Juízo Federal da 1ª 

Vara e Juizado Especial de Itajaí - SJ/SC suscita o presente incidente ao 

fundamento de que não haveria óbice para o cumprimento da carta 

precatória pela Justiça estadual, uma vez que a mencionada Comarca não 

é sede de Vara Federal. Opina o Ministério Público Federal pela 

competência do Juízo suscitado. Decido. Consoante o entendimento desta 

Corte, o cumprimento de cartas precatórias expedidas pela Justiça Federal 

poderão ser realizadas perante a Justiça estadual quando a Comarca não 

for sede de Vara Federal. De acordo com o art. 209 do Código de 

Processo Civil de 1973, (atual art. 267 do CPC/2015), a providência 

somente poderá ser recusada nas hipóteses em que a carta precatória 

não estiver revestida dos requisitos legais; quando o Juízo deprecado 

entenda carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia e 

quando tiver dúvida acerca da autenticidade do documento. No caso 

vertente, das razões invocadas pelo Juízo suscitado, não se verifica que 

a recusa tenha se dado por alguma das justificativas acima elencadas, o 

que firma a competência da Justiça estadual para o prosseguimento do 

feito. [...]"(STJ, CC 63.940/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, DJU 8/10/2007). Diante de tal contexto, conheço do conflito de 

competência e declaro competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de 

Camboriú - SC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2018. 

Ministro og fernandes Relator (STJ - CC: 159898 SC 2018/0186090-2, 

Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 27/09/2018) 

Além disso, o endereçamento na própria petição inicial confirma a 

incompetência deste Juizado Especial. Dessa forma, a reclamação em 

epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso IV, da lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002290-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BACHIEGA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CAMERINO DE CARVALHO E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002290-15.2019.8.11.0004 Promovente: VALDIR BACHIEGA 

MACHADO Promovido: GUILHERME CAMERINO DE CARVALHO E SILVA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). A parte reclamante ajuizou 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, objetivando o recebimento de 

alugueis vencidos e despesas com reparos. No entanto as despesas com 

reparos no imóvel objeto de locação não é uma dívida liquida e exigível, 

inclusive sem a juntada do laudo de vistoria prévia e final, sendo devido no 

caso, o ajuizamento de ação de conhecimento a fim de discutir a 

legitimidade da cobrança. Neste sentido: PROCESSO CIVIL – 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

PARA COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A REPAROS FEITOS NO 

IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – No que tange a impossibilidade de 

ajuizamento de execução de título extrajudicial para cobrança dos valores 

referentes aos reparos realizados no imóvel (R$ 3.207,03), e do custo 

adicional de reparos (R$ 641,41), assiste razão à apelante, pois a 

cobrança de valores despendidos com reparos no imóvel demanda ação 

de conhecimento, vez que os valores gastos para reparos no imóvel não 

constituem título executivo – [..] (TJ-SP 10010035220148260302 SP 

1001003-52.2014.8.26.0302, Relator: Carlos von Adamek, Data de 

Julgamento: 27/09/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/09/2017) APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO 

COMPROVADO. EXCLUSÃO DE VALORES EXIGIDOS NA DEMANDA 

EXECUTIVA POR DESPESAS DE REPAROS NO IMÓVEL NÃO 

COMPROVADAS. NÃO CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E 

EXIGIBILIDADE AFASTADA. DÉBITO LOCATÍCIO OBJETO DE ACORDO 

HOMOLOGADO JUDICIALMENTE SEM CONTROVÉRSIA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No 

caso em julgamento, a apelada (embargante) conseguiu demonstrar o 

excesso de execução na demanda executiva ajuizada pela apelante 

(embargada), pois as despesas cobradas a título de reparos no imóvel, em 

verdade, não foram acolhidas por falta de provas dos seus reais danos, 

além de eventual desembolso, não se tratando, por isso, de obrigação 

líquida, certa e exigível na presente lide. Ressalta-se que a dívida 

referente a aluguéis e condomínio foi aceita pela apelante, tendo a 

quitação nos autos da execução reportado-se apenas a este montante. 

(TJ-SP - AC: 10039927020198260006 SP 1003992-70.2019.8.26.0006, 
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Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020) Com efeito, determina 

o artigo 330 do CPC: A petição inicial será indeferida quando: III – o autor 

carecer de interesse processual. Assim, entendo que a parte autora 

carece de interesse processual na modalidade adequação, onde destaco: 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE 

MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Ação Anulatória não é a via 

adequada para a desconstituição de sentença de mérito transitada em 

julgado, porquanto somente alcançada essa pretensão em sede de Ação 

Rescisória. 2. Sentença mantida porquanto evidenciada a falta de 

interesse processual, na modalidade adequação (art. 267, VI, do CPC/73). 

3. Apelação desprovida. (TRF-3 - Ap: 00098882120114036100 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, Data de 

Julgamento: 05/03/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:12/03/2018) Desse modo, verificado a falta de interesse 

processual da parte autora, por inadequação da via eleita, a extinção se 

impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, I do 

CPC, SUGIRO indeferimento da inicial e por consequência a EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002586-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002586-37.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VALDECI MARQUES 

MEDRADO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002618-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTIANE PORTELLA FONTES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002618-42.2019.8.11.0004 Polo Ativo: PATRICIA CRISTIANE 

PORTELLA FONTES SOUSA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 
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nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUSA DO AMARAL CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002584-67.2019.8.11.0004 Polo Ativo: IRENE DE SOUSA DO 

AMARAL CARVALHO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT26972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIS FELIX (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI OAB - MT6448-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002137-79.2019.8.11.0004 Promovente: FAGNER GOMES DE 

OLIVEIRA Promovente: WASHINGTON LUIS FELIX Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de TERMO DE ACORDO realizado 

após sentença, onde as partes peticionaram solicitando a homologação, 

conforme id. 30383633. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

transação tem força de sentença com resolução de mérito, segundo 

estabelece o art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

processo ser extinto. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se 

tratando de decisão que extinguiu o feito, ante a homologação de 

transação (485, III, alíena b do CPC/15), o recurso cabível é a apelação e 

não o agravo de instrumento. Inteligência do caput do art. 1.009 do 

CPC/2015. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 29/03/2019, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) 

Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito disponível e as 

partes são capazes, não verifico empecilho à homologação do acordo. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, com 

resolução de mérito, a teor do artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de 

Processo Civil e artigo 57, da Lei 9.099/95, e por consequência 

DETERMINO a EXTINÇÃO DO PROCESSO. Encaminhe-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002039-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRYANN FARIAS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE SILVA CABRAL OAB - GO37112 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002039-94.2019.8.11.0004 Promovente: BRYANN FARIAS 

SANTIAGO Promovido: INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS 

EDUCACIONAIS LTDA – ME; INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E 

EDUCACAO LTDA - ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (Destaquei e negritei). A parte 

reclamante ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS, aduzindo que cursou uma graduação na instituições reclamadas, 

e tendo finalizado o curso em março/2018, ainda não foi entregue o 
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diploma, que conforme contrato firmado entre as partes seria no prazo de 

90 (noventa) dias, no entanto, a situação se prolonga até o momento. 

Necessário analisar as causas que prejudicam o mérito da ação. O 

Superior Tribunal Federal (STF), vêm adotando posicionamento que a 

discussão acerca da não expedição do diploma, ainda que em instituições 

privadas, é matéria a ser discutida na Justiça Federal, nos termos do 

Artigo 109, I da CF. Destaco: Conforme entendimento firmado pelo STJ no 

julgamento do REsp repetitivo nº 1.344.771, em se tratando da 

competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições 

de ensino superior particular, a competência para processamento do feito 

será da Justiça Federal quando se tratar de mandado de segurança ou 

referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - 

ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação 

(MEC). (TJ-MG - AI: 10000190796672001 MG, Relator: Valéria Rodrigues 

Queiroz, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 18/02/2020) 

Assim, verifica-se que o autor pretende discutir acerca da demora da não 

expedição do diploma, o que evidentemente decorre de ausência do 

registro perante o órgão público competente ou do credenciamento com o 

MEC, visto que as obrigações do autor perante a instituição estão 

quitadas. Neste sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 153.777 - SP 

(2017/0199281-4) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO SUSCITANTE : 

JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO 

REGIONAL I - SANTANA - SÃO PAULO - SP SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO INTERES. : ADILSON NUNES DE LIRA ADVOGADO : ADILSON 

NUNES DE LIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP182731 INTERES. : 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO 

DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. DECISÃO Trata-se de conflito de competência estabelecido 

entre o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 

FORO REGIONAL SANTANA SP (JUÍZO ESTADUAL) e o JUÍZO FEDERAL 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO (JUÍZO FEDERAL). A questão, na origem, envolve ação de 

obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais ajuizada por 

ADILSON NUNES DE LIRA contra ANHAGUERA EDUCACIONAL LTDA., 

objetivando a emissão da segunda via do certificado de conclusão do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário, bem como 

reparação indenizatória. Alega o autor que, apesar de ter recebido o 

certificado, este teria sido extraviado por fatos alheios à sua vontade, 

razão da expedição da segunda via do documento. Ajuizada a ação no 

JUÍZO ESTADUAL, este se declarou incompetente, alegando que compete 

à Justiça Federal o julgamento das ações propostas contra as instituições 

de ensino superior, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei nº 9.394/96). A demanda, então, foi ajuizada perante o JUÍZO 

FEDERAL, que declinou de sua competência e determinou a sua remessa 

à Justiça comum estadual, por entender que o representante de instituição 

particular de ensino não pratica atos no exercício de função pública 

delegada da União. O Ministério Público Federal opinou pela declaração de 

competência do Juízo Federal (e-STJ, fls. 90/95). É o relatório. DECIDO. 

Com base no art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do incidente 

instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos. A controvérsia 

gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar 

demanda que tem por objeto a expedição de certificado de conclusão de 

curso de ensino superior, bem como a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. Na hipótese dos autos, o pedido está 

voltado à expedição de certificado de conclusão de curso. Portanto, não 

estão sendo discutidas questões privadas, tais como as relativas ao 

adimplemento de contrato firmado entre as partes, mas sim questão 

atinente à emissão de diploma/certificado de curso, inerente à 

atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal 

para conhecer e julgar a lide. A jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça é no sentido de que a competência será da Justiça Federal quando 

o feito versar sobre registro de diploma perante o órgão público ou de 

credenciamento junto ao MEC, bem como nas hipóteses em que o 

instrumento processual utilizado for o mandado de segurança. Veja-se: 

[...]3. Agravo regimental não provido. (ARE 754.849 AgR, Relator (a): Min. 

DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 14/4/2015 sem destaque no original) 

Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o 

JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de 

março de 2018. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - CC: 153777 SP 

2017/0199281-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

20/03/2018) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE 

CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE 

ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos 

do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que 

figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema 

Federal de Educação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez 

que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a 

que se nega provimento. (STF - AgR RE: 1022988 PR - PARANÁ, Relator: 

Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/10/2017, Primeira 

Turma, Data de Publicação: DJe-258 14-11-2017) Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso II da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata 

de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência, de modo que EX 

OFFICIO, merece o processo ser extinto em razão da incompetência deste 

Juizado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95, em razão da incompetência deste Juízo. REVOGO liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001516-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001516-53.2017.8.11.0004 Promovente: MARIA NILZA 

RODRIGUES DE SOUSA Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1 . 

RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente 

sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os 

embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o 

artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. Trata-se de 

EXECUÇÂO, e o executado apresentou no id. 28357599 embargos a 

penhora, e no id. 30604276 chamamento do feito a ordem, aduzindo que 

não fora analisado seu embargos, sendo indevido a liberação do alvará a 

parte exequente, visto que manifesto excesso na execução. É o breve 

resumo do necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do 

FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso 

inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 

9.099/95, a possibilidade de oposição dos embargos na seguinte situação: 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se funda em 

alegação de excesso de execução. Quanto a garantia do juízo, menciona 

o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Com efeito, os 
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valores discutidos já estão penhorados, podendo ser analisado o presente 

embargos. Por fim, também é tempestivo. 2.3. MÉRITO Analisando 

detidamente a situação apresentada no processo, verifica-se que as 

alegações do executado não merecem procedência. Como se observa os 

argumentos apresentados nas duas petições id. 28357599 e id. 30604276 

são exatamente os termos da petição do id. 22061755, onde fora 

devidamente analisada no id. 27366254. Dessa forma, não há qualquer 

fundamento jurídico para o executado apresentar nova petição tentando 

rediscutir matéria já analisada, de modo que seus pedidos merecem ser 

julgados improcedentes. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO as 

petições apresentadas nos ids. 28357599 e 30604276 e SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA, diante da inexistência de excesso na execução e/ou 

excesso de penhora, e ainda por se tratar de matéria julgada conforme id. 

27366254. Ainda, SUGIRO extinção do processo, ante o cumprimento da 

obrigação. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010971-93.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANIELLI MOREIRA SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MOMESSO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010971-93.2012.8.11.0004 Polo Ativo: VANIELLI MOREIRA 

SANTANA Polo Passivo: ANDRE MOMESSO DIAS Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por VANIELLI 

MOREIRA SANTANA em desfavor de ANDRE MOMESSO DIAS. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não foi intimada 

para se manifestar e dar prosseguimento ao feito por não ter atualizado o 

seu endereço neste juizado. Verifica-se, ainda, que houve o decurso do 

prazo de 30 dias sem que se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001909-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA NERIS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001909-41.2018.8.11.0004 Promovente: CENTRO 

EDUCACIONAL PRESBITERIANO Promovido: LEILA NERIS ALVES Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 27355907, se 

manteve inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar de 

intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso 

em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e Artigo 485, III do CPC, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001347-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALLAS PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001347-66.2017.8.11.0004 Promovente: CLARO S.A. 

Promovido: WALLAS PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 
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comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, tendo o 

exequente sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido 

encontrado, vislumbra-se na presente demanda, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, causa de extinção da 

execução por ausência de condição de procedibilidade. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95 e 485, IV do CPC, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DE JESUS NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000526-57.2020.8.11.0004 Promovente: WILLIAM DE JESUS 

NUNES Promovido: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Acolho a preliminar 

por limitação de responsabilidade entre o Estado de Mato Grosso e o MT 

PREV por força da Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014, onde 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Com efeito, não há verbas anteriores a 2015 discutidas, 

cabendo a responsabilidade somente da Reclamada já inserida no polo 

passivo. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, afirmando que está sofrendo descontos a título 

de contribuição previdenciária sobre o valor pago dos adicionais noturnos 

e insalubridade, que não são incorporáveis a concessão da 

aposentadoria. Pretende o ressarcimento dos descontos sofridos entre 

janeiro/2015 a janeiro/2020, em que exerceu o cargo efetivo de Agente do 

Sistema Penitenciário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A parte requerente colacionou aos autos as 

fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, e extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 29940172 que foi devidamente observado 

a atualização conforme IGP-DI. Certo que após o advento da Lei Estadual 

nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. O presente entendimento se coaduna com a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “...Sobre o indébito incide correção monetária com base 

no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 

42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013).” No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Dessa forma, a procedência da inicial se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) RATIFICAR A TUTELA 

CONCEDIDA e declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e insalubridade (Tema 163/STF); b) CONDENAR o 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e insalubridade, conforme identificado nos 

holerites, nos meses 01/2015 a 01/2020 no valor de R$ 3.222,01 (três mil, 

duzentos e vinte e dois reais e um centavo) e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas importâncias já 

estão acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o 

desembolso, devendo ser aplicado o juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010880-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA HILARIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIONE GOMES DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010880-27.2017.8.11.0004 Promovente: VANDA HILARIO 

RIBEIRO Promovido: MARCIONE GOMES DE ABREU Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 
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9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 27296367, se 

manteve inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar de 

intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso 

em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e Artigo 485, III do CPC, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-45.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA OLIVEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RODRIGUES DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000197-45.2020.8.11.0004 Promovente: CINTHIA OLIVEIRA DE 

SOUZA Promovido: ANA PAULA RODRIGUES DO CARMO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 29157376, se 

manteve inerte, e apesar de informar ao oficial de justiça não ter interesse 

mais na demanda, não formalizou seu pedido nos autos e não apresentou 

o termo do acordo, de forma que incide no abandono e consequentemente 

na extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar de 

intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso 

em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e Artigo 485, III do CPC, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001358-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER PEREIRA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001358-61.2018.8.11.0004 Promovente: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A Promovido: CLEBER PEREIRA ROCHA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). O Exequente foi devidamente 

intimado para dar continuidade a execução, no entanto diante da 

inexistência de meios para continuidade optou pela solicitação de extinção 

do processo por inexistência de bens penhoráveis, com consequente 

expedição da certidão da dívida. Vislumbro, na presente demanda, que a 

impossibilidade de indicar meios para saldar a dívida contraída com o 
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requerente é causa de extinção da execução por ausência de condição 

de procedibilidade, no entanto, não exclui a dívida. Assim sendo, visto não 

ser possível o prosseguimento da execução, por ausência de bens 

penhoráveis e outros meios viáveis de cumprimento da obrigação, vejo por 

bem extingui-la. Neste sentido, tem-se a jurisprudência do TRT da 13º 

Região: AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 

PARA PROTESTO DE SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. É cabível a 

expedição de ofício a tabelionato para protesto de sentença condenatória 

transitada em julgado, quando há dificuldade em efetivar a execução do 

débito. Orientação Jurisprudencial nº 16 desta Seção Especializada em 

E x e c u ç ã o .  ( T R T - 4  -  A P :  0 0 5 3 7 0 0 2 2 2 0 0 8 5 0 4 0 3 7 3  R S 

0053700-22.2008.5.04.0373, Relator: MARIA DA GRAÇA RIBEIRO 

CENTENO, Data de Julgamento: 01/07/2014, 3ª Vara do Trabalho de 

Sapiranga) Bem como o ENUNCIADO 76 DO FONAJE: No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Assim, da mesma forma, 

necessário se faz, a expedição de certidão a fim de que o requerente 

possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em nome do 

requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO da presente ação, 

com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c artigo 53, § 4º 

da Lei 9.09/95. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de dívida, 

arquivando-se, em seguida, com as cautelas de praxe. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000179-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO EVANGELISTA DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000179-29.2017.8.11.0004 Promovente: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A Promovido: MARCIO EVANGELISTA DE LIMA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o reclamante apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 29025191, se 

manteve inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar de 

intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso 

em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. ENCAMINHE-SE os autos para o escaninho devido, a fim de ser 

revogada a constrição realizada via RENAJUD. Após, ao arquivo. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002411-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAINE VELOSO DA SILVA COMIRAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DE DEUS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002411-43.2019.8.11.0004 Polo Ativo: WAINE VELOSO DA 

SILVA COMIRAN Polo Passivo: REGINA DE DEUS SILVA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por WAINE 

VELOSO DA SILVA COMIRAN em desfavor de REGINA DE DEUS SILVA. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apesar de intimada 

para apresentar o título executivo na secretaria deste juizado e dar 

prosseguimento ao feito, houve o decurso do prazo in albis sem que a 

parte cumprisse com a determinação ou se manifestasse nos autos. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-74.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ALVES BARBOSA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002299-74.2019.8.11.0004 Promovente: SANDRA MARIA 

ALVES BARBOSA MELO Promovido: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO 

BRASIL LTDA/ TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a 

parte autora alega, em resumo, que foi vítima de fraude de um usuário da 

rede de internet e telefonia do polo passivo, e pugna para que os 

reclamados sejam obrigados a fornecerem o endereço de IP e endereço 

de cadastro de telefonia para que promova as medidas judiciais cíveis 

cabíveis em desfavor do fraudador. Antes de adentrar no mérito, 

necessário analisar as causas preliminares. Com efeito dispõe a Lei 

12.965/14: Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da 

cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação[..] [...] Art. 10. A 

guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a 

aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais 

e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação 

da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou 

indiretamente envolvidas. § 1º O provedor responsável pela guarda 

somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, 

de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras 

informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do 

terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste 

Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º Ainda menciona o artigo 5º da 

CF, em seu inciso XII: XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 

salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 

lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 

penal; Com efeito, é evidente que a disponibilização dos dados solicitados 

pela autora são garantidos pelo sigilo legal, e para ser determinado a 

quebra do sigilo do provedor de internet ou telefonia, é possível em sede 

de investigação ou instrução processual. Sendo assim, entendo que o 

Juízo Criminal que esteja analisando a responsabilidade da pessoa 

indicada pela parte autora é o único responsável para declarar a quebra 

do sigilo solicitado. Assim, os Juizados Especiais Cíveis não se mostra 

competente, neste sentido: DECISÃO: Acordam os Magistrados Julgadores 

da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em 

composição integral, por UNANIMIDADE de votos, em julgar procedente o 

conflito e declarar competente o MM. Juízo da 9ª Vara Criminal do Foro 

Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, nos termos do 

voto do relator. EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM E 

JUIZADO ESPECIAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CRIME DE CALÚNIA - 

ART. 138 DO CÓDIGO PENAL.PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS 

CADASTRAIS. COMPETÊNCIA DESLOCADA AO JUÍZO COMUM. 

PRINCÍPIOS QUE REGEM A LEI 9.099/95.COMPETÊNCIA DA VARA 

CRIMINAL.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. 

ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJPR - 

2ª C.Criminal em Composição Integral - CC - 1598206-2 - Curitiba - Rel.: 

Mauro Bley Pereira Junior - Unânime - - J. 16.03.2017) (TJ-PR - CJ: 

15982062 PR 1598206-2 (Acórdão), Relator: Mauro Bley Pereira Junior, 

Data de Julgamento: 16/03/2017, 2ª Câmara Criminal em Composição 

Integral, Data de Publicação: DJ: 1998 28/03/2017) CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. DELITO DE INJÚRIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL 

OFENSIVO. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS. 

COMPLEXIDADE AFIGURADA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA 

O JUÍZO CRIMINAL COMUM. 1. A simples ocorrência de uma infração de 

menor potencial ofensivo não fixa a competência do Juizado Especial 

Criminal, sendo necessário também que a causa não seja complexa. 2. 

Quando há complexidade diante da necessidade de diligências diversas, 

dentre as quais a quebra de sigilo de dados, as peças devem ser 

encaminhadas ao juízo comum, competente para a espécie. 3. 

Precedentes do STJ e deste Tribunal. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, 

RECONHECENDO-SE COMO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO PARA 

PROCESSAR E JULGAR O FEITO. (TJ-RJ - CJ: 00238320420168190000 

RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL XVI JUI ESP CRIM, Relator: 

LUCIANO SILVA BARRETO, Data de Julgamento: 07/07/2016, QUINTA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2016) DECISÃO: 

ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Criminal, em Composição 

Integral, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do 

voto. EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.SUPOSTA 

OCORRÊNCIA DE CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DELITOS 

COMETIDOS POR MEIO DE REDE SOCIAL. AUTOR DESCONHECIDO. 

NECESSIDADE IMPERIOSA DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS 

CADASTRAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O RITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DESLOCADA PARA O JUÍZO 

COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. 

(TJPR - 2ª C.Criminal em Composição Integral - CC - 1560506-6 - Curitiba - 

Rel.: Laertes Ferreira Gomes - Unânime - - J. 25.08.2016) (TJ-PR - CJ: 

15605066 PR 1560506-6 (Acórdão), Relator: Laertes Ferreira Gomes, Data 

de Julgamento: 25/08/2016, 2ª Câmara Criminal em Composição Integral, 

Data de Publicação: DJ: 1886 20/09/2016) Dessa forma, ex officio, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, 

diante da incompetência absoluta deste Juízo. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. REVOGO liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA PAULINO ALVES MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001953-26.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RAFAELA PAULINO 

ALVES MARIANO Polo Passivo: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, verifico a existência de vício 

que obste o regular prosseguimento do feito, tendo em vista que, a parte 

autora não regularizou o polo passivo da presente demanda, de modo a 

incluir o possuidor do veículo, conforme determinado no ID 23180525. 

Dispõe o artigo 321 do CPC: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Compulsados os autos, tem-se que a parte autora não foi 

intimada para que cumprisse com a diligência, por não ter atualizado o seu 

endereço neste juizado. Importante ressaltar que é ônus da parte autora a 

correta instrução do processo, acostando os documentos e as 

informações indispensáveis para o processamento da causa. Portanto, o 

indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO o indeferimento da inicial, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 321, parágrafo único. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 
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Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO OTAVIANO DA SILVA O MATOGROSSENSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010539-98.2017.8.11.0004 Promovente: E S DE SOUZA - OTICA 

- ME Promovido: ADAO OTAVIANO DA SILVA O MATOGROSSENSE 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 28056053, se 

manteve inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar de 

intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso 

em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BARBOZA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001553-12.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOSE FREITAS RIBEIRO 

Polo Passivo: RUY BARBOZA DA SILVA - ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. A 

parte autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE TITULO EXTRAJUDICIAL 

onde, em síntese, suscita que é credora das partes promovidas no valor 

de R$ 1.384,00 (um mil trezentos e oitenta e quatro reais), em decorrência 

da cártula de cheque em anexo. Todavia, da análise da petição inicial, 

verifica-se que não se trata de ação de cobrança, mas sim, de ação 

monitória, cujo rito é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis. 

Salienta-se que é pacífico o entendimento de que a nomenclatura dada à 

ação é irrelevante para definição de sua natureza jurídica, vez que, tal 

definição é vinculada ao pedido e a causa de pedir: “Irrelevante o nome 

dado à ação, pois são a causa de pedir e o pedido que definem a natureza 

jurídica da ação. (...)” (STJ - REsp: 1420003 RS) Nesse contexto, ante a 

complexidade do rito da ação monitória, os Juizados Especiais Cíveis não 

podem julgar ações desta natureza diante da interpretação literal do art. 3º 

da Lei 9.099/95. In Verbis: Art. 3º - O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas. Acerca desta temática, 

colhe-se a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO MONITÓRIA. REDIRECIONAMENTO, DE OFÍCIO, DO JUÍZO COMUM 

PARA O JUIZADO ESPECIAL. RITO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a parte autora 

que é credora da ré na importância de R$1.650,00. Aduz que por inúmeras 

vezes buscou a resolução extrajudicial, mas a requerida não adimpliu com 

a dívida. Assim ajuizou ação. Pugna pela expedição de mandado de 

pagamento, pela conversão do feito em mandado executivo, caso não haja 

pagamento, e pela penhora de um automóvel e uma motocicleta de 

propriedade do executado. 2. Sentença que julgou extinta a ação diante da 

necessidade de rito especial da ação monitória. 3. A autora interpôs 

recurso argumentando que ao entrar com ação de execução de título 

extrajudicial via juizado comum, fora declinada a competência para o JEC e 

que é possível a opção pelo rito do JEC. 4. A demandante tem o direito de 

optar pelo Juizado Especial Cível ou pelo Juizado Comum, conforme 

jurisprudências colacionadas ao recurso. Todavia, enquanto qualquer 

ação, mesmo que de menor complexidade, pode ser julgada pelo Juizado 

Comum, a competência dos Juizados Especiais é limitada às causas de 

menor complexidade, mediante o rito sumaríssimo, obedecendo à redação 

da Lei 9.099/95. 5. Diante... do rito especial, a ação monitória é 

incompatível com a sistemática da justiça especializada. Dessa forma, não 

encontra amparo legal a decisão que redirecionou a lide ao JEC, estando 

correta a decisão que extinguiu o feito de acordo com o art. 51, inc. II, da 

Lei supracitada. 6. Destarte, a sentença merece ser mantida pelos 

próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71008085789, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

21/02/2019). (TJ-RS – Recurso Cível: 71008085789 RS, Relator: Fabio 

Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 21/02/2019, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2019). Assim, EX 

OFFICIO, forçoso reconhecer a incompetência deste Juizado para 

julgamento da presente demanda. Portanto, a extinção sem julgamento de 

mérito é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO EXTINÇÃO do presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo art. 51, II, da Lei. 9099/95, ante a incompetência absoluta deste 

juízo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 
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SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002552-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002552-62.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOAO RAMOS DA SILVA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005904-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/11/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1002072-15.2018.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ), a que foi condenado 

nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento deve se dar 

mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número único 

do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e incluir o 

valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 16 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1006937-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. D. C. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006937-81.2018.8.11.0006. AUTOR(A): NILVA LEITE DE CAMPOS 

SOUZA REU: LUIZ LEITE DE MORAES Vistos. 1. Tendo em vista que a 

exequente Camila Souza de Moraes atingiu a maioridade, INTIME-A, 

pessoalmente, para regularizar sua representação processual e o polo 

ativo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive para ratificar o 

acordo de ref. 28640810. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003450-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDINEI TOMICHA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônica n.º 

1003450-69.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Em atenção à manifestação da 

parte requerida nos embargos Id. 25176984, visto que ainda não houve 

tentativa de conciliação das partes, DETERMINO a designação audiência 

de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC/2015. 2. INTIMEM-SE 

as partes através de seu advogado/defensor constituído, via DJE, para o 

comparecimento à audiência de conciliação a ser designada. 3. Após a 

realização da audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, o que 

deverá ser lavrado em termo, CERTIFIQUE-SE nos autos e REMATA-OS 

CONCLUSOS. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006034-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIANA MILENE DOS SANTOS OAB - MT8805-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO OAB - PR50237 

(ADVOGADO(A))

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755-O (ADVOGADO(A))

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO INACIO PEREIRA 41601190182 (REU)

HELIO MARQUES DA SILVA (REU)

APARECIDO INACIO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1006034-80.2017.8.11.0006. Vistos. 1. Conforme certidão negativa 

juntada ao Id. 15270591, não houve êxito em efetuar a citação do 

requerido HELIO MARQUES DA SILVA. 2. Bem por isso, antes proceder à 

apreciação dos embargos monitórios, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente endereço atualizado da parte 

requerida para nova tentativa de citação. 3. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004542-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. N. D. O. (REU)

C. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GONCALVES OAB - PR60332 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE AUTORA, COM O FITO DE QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

EFETUE O RECOLHIMENTO DOS VALORES REFERENTE A DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, RESSALTA-SE DESDE JÁ QUE TRATANDO-SE DE ZONAR 

RURAL É COBRADO A QUANTIA DE R$ 3,50 POR KM RODADO 

CONTANDO IDA E VOLTA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004086-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA CUYABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

INTIMO a que a parte autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

primeira parcela das custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da 

causa, e as demais nos 05 (cinco) meses subsequentes, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003087-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AVALLONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT8340-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA GRENDENE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO PEREIRA FERREIRA CARRETO OAB - SP214629 

(ADVOGADO(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

DIRCEU CARRETO OAB - SP76367-O (ADVOGADO(A))

 

- INTIMO AS PARTES NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS PARA 

COMPARECEREM NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 

22/07/2020 17:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005837-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALBINA DE ARAUJO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

 

- INTIMAÇÃO PARA AS PARTES COMPARECEREM NA AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 21/07/2020 14:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005348-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON DE CARVALHO GOMES (REU)

DOURIVAL FERREIRA GOMES (REU)

GISLAINE DE CARVALHO GOMES (REU)

REGINA DE CARVALHO GOMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005348-54.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 
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ROSELEY DA SILVA CONCEICAO REU: DOURIVAL FERREIRA GOMES, 

REGINA DE CARVALHO GOMES, GISLAINE DE CARVALHO GOMES, 

ADEMILTON DE CARVALHO GOMES Sentença – Desistência Vistos. 1. 

ROSELEY DA SILVA CONCEIÇÃO, promove Ação de Usucapião em 

desfavor de DORIVAL FERREIRA GOMES, todos qualificados nos autos. 2. 

O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte autora 

requereu a DESISTÊNCIA da ação (Id. 27538664), aduzindo que o 

provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida uma vez que não houve a citação da mesma. 

É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 4. Primeiramente, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada 

e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 5. Pelo exposto, forte na 

disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao 

pagamento de custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do 

CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 

1.060/50. 6. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes 

autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 7. Publique-se. 

Intimem-se. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001967-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001967-04.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Sentença Homologatória Vistos. 1. Trata-se de pedido de 

homologação de acordo realizado pelas partes no Id. 25031588. 2. 

Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual. É o sucinto 

relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. Toda e qualquer ação 

necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. Acordando as 

partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário 

persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo 

por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, 

da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como 

para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, 

por conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Se não houver acordo expresso 

sobre o tema, CONDENO as partes ao pagamento pro rata de custas e 

despesas processuais ut artigo 90, § 2º do CPC/2015, salvo se previa e 

expressamente já lhes deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou incidente 

a regra de isenção da Lei Estadual 7.603/2001 e/ou outra disposta em 

legislação federal de regência. 6. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de 

estilo. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003386-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003386-59.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO PAN Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito ajuizada por ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO em face 

BANCO PAN S.A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

2. Foi determinada a emenda a inicial para apresentar o instrumento 

contratual através do qual a instituição financeira tem se utilizado para 

averbar junto à folha de pagamento do autor os descontos para fins de 

pagamento de suposto empréstimo e sobre tal declare reconhecer ou não 

a contratação, assim como demonstrar a existência de pretensão 

resistida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. 3. Verifico que mesmo intimada para emendar a inicial à parte 

requerente quedou-se inerte. 4. Vieram os autos conclusos. É a síntese 

do necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, 

parágrafo único do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal modo: 

“proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a 

petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo 

examina-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou 

indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – 

o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que 

a parte autora, devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não 

cumpriu a diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, 

contudo, que no caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no 

§ 1º, do art. 485 do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 

9. O mestre Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o 

qual corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição 

Inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por 

consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem 

julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 11. Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte 

autora isenta das custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao 

arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006435-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVERSON DA SILVA CARVALHO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA L OLIVEIRA - ME (REU)

Outros Interessados:

DAVERSON DA SILVA CARVALHO (REPRESENTADO)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI APRESENTADA DE FORMA 

TEMPESTIVA. COM EFEITO INTIMO A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAÇÃO/RÉPLICA, NO PRAZO LEGAL.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002297-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FRANCIS GOMES VIANA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA MACIEL DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002297-98.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

PAULA FRANCIS GOMES VIANA RIBEIRO REU: LEIA MACIEL DE ALMEIDA 

Vistos. 1. Trata-se de ação de direito de resposta proposta por PAULA 

FRANCIS GOMES VIANA RIBEIRO, em desfavor de LEIA MACIEL DE 
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ALMEIDA, ambas devidamente qualificadas nos autos. 2. Narra a 

vestibular que a requerente exerce a função de médica junto ao pronto 

atendimento do Município de Cáceres/MT. 3. Aduz estar sendo hostilizada 

por ofensas e inverdades nas imediações do local de trabalha, em virtude 

de declarações prestadas pela requerida, nas redes sociais whatsapp e 

facebook. 4. Requer, assim, em sede de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência para determinar o direito de resposta, fixando-se condições 

para a veiculação, nos termos da Lei n. 13.188/2015. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Pois bem. Cuida-se de ação de 

direito de resposta aviada por PAULA FRANCIS GOMES VIANA RIBEIRO, 

em desfavor de LEIA MACIEL DE ALMEIDA, visando, em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, determinação judicial para 

viabilizar direito de resposta, fixando-se condições para a veiculação, nos 

termos da Lei n. 13.188/2015. 6. A Constituição da República Federativa 

do Brasil prevê a liberdade de expressão como uma garantia fundamental, 

de forma que é livre a manifestação do pensamento (art. 5º, IV). 7. A 

liberdade de expressão é garantida às pessoas em geral e, com ainda 

mais força, aos veículos de comunicação (liberdade de imprensa). 8. Por 

sua vez, o direito de manifestação do pensamento não possui caráter 

absoluto, havendo limites e consequências caso a pessoa utilize de forma 

abusiva essa garantia. 9. De igual forma, a liberdade de imprensa (que é 

uma espécie do gênero "liberdade de expressão") também não é absoluta, 

devendo respeitar os limites impostos pelos demais dispositivos da 

Constituição Federal. 10. Assim, a liberdade de expressão, ressalto, é uma 

garantia constitucional. Contudo, deverá respeitar outra garantia 

fundamental, que é o direito de resposta. 11. A esse respeito, vejamos a 

seguinte lição: "A Lei Maior assegura a todos o direito de resposta, que 

corresponde à faculdade de retrucar uma ofensa veiculada por um meio 

de comunicação. O direito de resposta, basicamente, é uma reação ao uso 

indevido da mídia, ostentando nítida natureza de desagravo - tanto assim 

que a Constituição assegura o direito de resposta 'proporcional ao agravo' 

sofrido (art. 5º, V). O direito de resposta é meio de proteção da imagem e 

da honra do indivíduo que se soma à pretensão de reparação de danos 

morais e patrimoniais decorrentes do exercício impróprio da liberdade de 

expressão." (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2007, p. 353-354). 12. A Lei n. 13.188/2015 (que dispõe 

sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria 

divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social) 

disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em 

matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação 

social (art. 1º). 13. Conforme mencionada legislação de regência, o direito 

de resposta é assegurado a qualquer pessoa que for ofendida em matéria 

divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social (art. 

2º). 14. Malgrado estabelecido o direito de resposta, a Lei n. 13.188/2015 

exclui, expressamente, os comentários realizados por usuários da internet 

em páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social, vejamos: 

“Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por 

veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou 

retificação, gratuito e proporcional ao agravo. § 1º Para os efeitos desta 

Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada 

por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da 

plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo 

conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a 

intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de 

pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação. § 2º São 

excluídos da definição de matéria estabelecida no § 1º deste artigo os 

comentários realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas 

dos veículos de comunicação social.” 15. A propósito, destaco o seguinte 

aresto do E. STF: “(...) O pedido judicial de direito de resposta previsto na 

Lei de Imprensa deve ter no pólo passivo a empresa de informação ou 

divulgação, a quem compete cumprir decisão judicial no sentido de 

satisfazer o referido direito, citado o responsável nos termos do § 3º do 

art. 32 da Lei nº 5.250/67, sendo parte ilegítima o jornalista ou o radialista 

envolvido no fato. (...) (STF. Plenário. Pet 3645, Rel. Min. Menezes Direito, 

julgado em 20/02/2008)” 16. Deveras, entendo que os comentários 

proferidos pela parte requerida podem ser objeto de ação indenizatória, 

medida inclusive já pleiteada pela requerente nos autos n. 

10001611-09.2019.811.0000, como também combatidos por intermédio de 

novo comentário, na página eletrônica, visando refutar o anterior, caso a 

requerente entenda pertinente. 17. Assim, entendo que a presente ação 

deve ser extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. 

18. Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. 19. CONDENO a requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. 

20. Com o trânsito em julgado, se nada pleiteado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. 21. Publique-se. Intimem-se. 22. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003186-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1003186-52.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WILLIAM 

OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

SENTENÇA Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Negócio Jurídico c/c pedido de repetição de indébito e indenização por 

danos morais, promovida por WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS contra 

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, objetivando a reparação 

de supostos danos materiais e morais, decorrentes de desconto mensal, a 

título de empréstimo, pelo Requerido, de operação inexistente. 2. A inicial 

foi recebida e a liminar deferida (Id. 20962341). 3. Citada, a empresa 

requerida apresentou contestação à ref. 23353422, aduzindo que o 

requerente é titular do cartão de crédito, sob o termo de adesão de nº 

856913548, juntado contrato da contratação do serviço, e alegando que o 

requerente está em débito com a empresa requerida. Ao final, requereu a 

improcedência da ação. 4. Apenas de devidamente intimado (Id. 

23525994), o requerente não apresentou impugnação (Id. 24598528). 5. 

Intimadas, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 

25670683), ao passo que a parte requerente não se manifestou (Id. 

27892482). 6. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

Fundamento e DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 7. Como 

é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

8. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide. DO MÉRITO 9. Trata-se de ação 

indenizatória na qual objetiva o requerente a declaração de inexistência de 

débito, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais decorrentes de desconto 

mensal, a título de empréstimo, pelo Requerido, de operação inexistente. 

10. Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. 11. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte requerente, senão vejamos. 12. 

Aduz o requerente, sucintamente, que não possui débito algum com a 

empresa requerida, no entanto, esta provou que aquele é titular de cartão 

crédito, representado pelo termo de adesão de nº 856913548, tendo 

assinado contrato no dia 14/02/2018 (Id. 23353423), no entanto, não 

quitou a fatura do cartão. 13. Desta feita, vem agora a juízo requerer a 

devida reparação pelos danos morais e materiais que a parte requerida 

teria lhe causado. 14. Destarte, como o requerente não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. 15. Desse 

modo, havendo o débito, não há ato ilícito a imputar a empresa/credora, a 

qual age num exercício regular do direito ao descontar o valor das faturas 

em folha de pagamento. DISPOSITIVO 16. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito. 17. 

REVOGO a liminar anteriormente deferida (Id. 20962341). 18. CONDENO a 
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parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como 

honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, 

conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3º, do 

CPC. 19. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. 20. Publique-se. Intimem-se. 21. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005350-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE ZOCCOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005350-24.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUIZ FELIPE ZOCCOLI REU: CLARO S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, promovida por LUIZ FELIPE ZOCCOLI, 

contra CLARO S/A, pleiteando a condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. 2. Aduz o Requerente, em 

sua petição inicial, que é consumidor e cliente da Pessoa Jurídica 

requerida, possuía plano de telefone e internet pré-pago na linha (65) 

99209-1171, e sempre se mostrou satisfeito com o seu plano, e que o 

plano contratado pelo requerente era um plano pré-pago, denominado 

“prezão”, em que o consumidor paga o valor de R$ 9,99 (nove reais e 

noventa e nove centavos), por semana, com ligações ilimitadas e 1 GB de 

internet. 3. Afirma que se dirigiu à sede do Procon em Cáceres para 

registrar a sua reclamação e tentar cancelar o plano vigente em sua linha, 

que em momento algum foi contratado ou sequer autorizado, gerando a 

Ficha de Atendimento n. 51-030.001.18-0000823. 4. Alega que na 

mencionada ligação, a Pessoa Jurídica requerida, representada pela 

atendente Flávia, informou que houve uma contratação do plano pós-pago 

por parte do requerente em uma loja física autorizada da Claro em Cuiabá, 

e que inclusive estava com o contrato assinado pelo requerido, se 

prontificando a encaminhá-lo por e-mail, e assim o fez. 5. Afirma ainda, 

que ao se deparar com o contrato com a sua assinatura falsa, o 

requerente alegou com veemência não se tratar de sua assinatura e que 

tomaria as providências cabíveis em razão de tamanho absurdo, tendo a 

atendente informado que faria o cancelamento das faturas já emitidas, 

referentes aos meses de abril e de maio, e que realizaria a transferência 

de seu plano, retornando ao plano pré-pago, tendo sido cancelado, mas 

não sem que antes o requerente tivesse sua conta cortada por alguns 

dias, para que somente após o cancelamento do plano conseguisse voltar 

ao seu antigo plano, pré-pago. 6. Por tais motivos, ante a absurda situação 

vexatória a que o requerente foi exposto, com a alteração de seu plano 

sem sua autorização, corte de sua linha e a falsificação de sua assinatura 

em um contrato supostamente celebrado com a requerida, não resta 

alternativa ao requerente senão a propositura da presente ação para que 

possa ser indenizado por todos os graves danos morais sofridos. 7. 

Devidamente citada, a empresa ré contestou (ID. 22730666), sustentando 

que uma pessoa munida de eivada má-fé, compareceu a loja física da 

empresa e requereu a contratação do plano. Alega ainda que o autor não 

sofreu cobranças indevidas em relação a esse contrato reclamado, bem 

como teve sua honra atingida quando do descoberto da fraude a empresa 

requerida agiu com destreza para que ocorresse prejuízo ao cliente. 8. O 

autor apresentou impugnação em ID. 24125623. 9. Determinada a 

especificação de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento do 

feito. (ID. 24356956/25089988). É o relatório. DECIDO. 10. Embora a 

presente questão seja de direito e de fato, as provas já se encontram 

encartadas nos autos, não havendo necessidade de se produzir prova em 

audiência, o que dá ensejo ao julgamento antecipado da lide. 11. Pois bem. 

A Reclamada afirma que uma pessoa munida de eivada má-fé, 

compareceu a loja física da empresa e requereu a contratação do plano, e 

que para que seja feita a contratação de plano, seria necessário que o 

cliente disponibilizasse documento pessoal com foto e preencher todos os 

dados pessoais. 12. In casu, analisando detidamente os documentos 

acostados aos autos pela própria Requerida, especialmente o de ID. 

22730666, verifica-se que o RG apresentado a empresa ré dispensa até 

mesmo a perícia técnica em face do erro grosseiro da assinatura, bem 

como do material impresso. Basta observar com atenção a posta no RG do 

requerente, com a o documento e assinatura no contrato para aquilatar 

que se diverge. Desnecessária por essa razão de perícia técnica para 

comprovar a falsidade da assinatura realizada no Termo de Adesão de 

Pessoa Física para Planos de Serviços Pós-Pagos. 13. Deve ser 

observada, neste momento, portanto, a ocorrência de culpa e, se 

existente, quem deu causa a ela, bem como, a existência ou não do 

prejuízo moral ao autor. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 14. Para se obter 

indenização por danos sofridos necessário se faz comprovar o dano, o 

nexo de causalidade e a culpa quando se tratar de responsabilidade 

subjetiva. 15. Como se vê dos autos restou provado o dano moral, pela 

própria situação relatada, adstrito ao drama de ser cobrado por serviço de 

operadora não contratado. 16. Adstrito ao dano moral, não resta dúvida 

quanto à desídia da parte requerida, vez que no caso em tela demonstra a 

mais pura falta de respeito e atenção com os consumidores, pois a 

requerida assumiu o risco de sua atividade, lucra com a mesma e não 

deseja indenizar os danos morais suportados pelo requerente. 17. Nesse 

ínterim, como regra geral, ainda mais protetiva nos casos dos 

consumidores, conforme artigo 6º, incisos VII e VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, o ônus de demonstrar fato que obsta a procedência do 

direito constitutivo alegado pelo autor é da parte requerida, é nesse 

sentido a regra cogente estabelecida no artigo 333, inciso II do Código de 

Processo Civil: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”(grifos nossos) 18. 

No entanto, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

trazendo em sua contestação meras conjecturas, que não se encontram 

amparadas em provas documentais. 19. Doutrina e Jurisprudência são 

assentes em afirmar que o dano moral é indenizável, ainda que não tenha 

repercussões de ordem econômica, pois o que se procura resguardar, 

acima de tudo, é a dignidade da pessoa humana por meio de uma 

compensação financeira, visto que os atributos morais são insuscetíveis 

de valoração econômica. 20. O ato ilícito praticado pela parte requerida 

enseja condenação civil, tendo em vista sua atitude em cobrar 

indevidamente os requerentes, causando embaraço e transtorno aviltante 

ao autor (a). 21. Assim, tenho que a parte requerida migrou indevidamente 

o plano de pré-pago para pós-pago da parte requerente sem sua 

autorização, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve 

responder pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima 

pelos danos morais experimentados de forma injusta. 22. Diante da 

universalidade dos fatos e documentos colacionados nos autos, verifico a 

existência do dano moral. 23. Insta salientar que, a culpa da parte 

requerida é objetiva, não cabe à parte requerente indicar a mesma, 

conforme o art. 14, caput, do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. 24. O Código Civil prevê em seu art. 186 e 927 que, 

todo aquele que causar prejuízo a terceiros pratica ato ilícito, in verbis: 

“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 – Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

25. A jurisprudência uníssona entende como configurados os danos 

morais em caso de cobrança de débito, acerca de negócio jurídico, cuja 

existência não foi comprovada pela parte requerida: APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA MÓVEL - DEFICIÊNCIA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FATURAS INDEVIDAS - COBRANÇA E 

NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMAS - DEVER DE INDENIZAR - DANO IN RE IPSA - 

MONTANTE - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. Diante da deficiência do serviço de telefonia móvel 

contratado, as respectivas cobranças das faturas e restrição ao crédito 

são ilegítimas, configurando-se, inequivocamente, o dano moral 

indenizável. Observada a razoabilidade na fixação do montante 

indenizatório, em atenção às circunstâncias do evento danoso e as 

consequências dele advindas, não merece adequação a sentença neste 

quesito. (Apelação Nº 44742/2011, Primeira Câmera Cível, Relator: DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 08/11/2011) (grifo nosso) 

INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO DE NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA 
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SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - 

CIENTIFICAÇÃO NEGATIVAÇÃO DANO MORAL DEVIDO. A própria 

negativação indevida do nome do consumidor no serviço de proteção ao 

crédito, gera a obrigação de indenizar danos morais, eis que presumíveis 

os prejuízos causados, independentemente da prova de dano. Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( A P L  2 4 6 2 9 6 6 2 0 0 9 8 2 6 0 6 0 2  S P 

0024629-66.2009.8.26.0602, 35ª Câmara de Direito Privado, Relator: Clóvis 

Castelo, Julgado em 19/09/2011, DE 22/09/2011) DO DANO MORAL 26. Se 

não resta dúvida quanto à obrigação indenizatória a ser imposta à 

requerida, resta, porém, fixar o valor dessa indenização, ante seu caráter 

eminentemente subjetivo. 27. Como é sabido, o dinheiro não recompõe a 

integridade física, psíquica ou moral lesada de alguém, é apenas uma 

consolação para amenizar a dor da vítima e deve servir também de 

punição para o causador do dano, a fim de reprimir pedagogicamente 

futuras atitudes semelhantes. 28. A melhor doutrina diz que o valor da 

condenação não deve ser além das possibilidades de pagamento do 

ofensor, pois se a quantia for muito alta, este torna-se também uma vítima, 

por outro lado, não pode ser valor irrisório que incentive o desrespeito 

continuado. 29. Sobre a questão, elucidativo é um acórdão do Colendo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modelo de orientação quando 

se trata de fixar indenização por danos morais: “O dano moral não é 

estimável por critérios de dinheiro. Sua indenização é esteio para a oferta 

de conforto do ofendido, que não tem a honra paga, mas sim uma 

reparabilidade ao seu desalento” (LEX TJSP-142/104). 30. A ausência de 

parâmetros legais para se arbitrar o valor do dano moral, até mesmo pelo 

fato de ser a dignidade um bem inestimável, torna a mensuração laboriosa 

tarefa. 31. No que toca à relação de consumo não é recente a perniciosa 

prática de alguns (pequenos, médios e grandes) empresários (e aqui me 

refiro em sentido lato), que fazem uso de uma lógica que muitos se negam 

a reconhecer, qual seja: é mais rentável continuar a transgredir a lei e ferir 

direitos, encetando danos (principalmente os de ordem moral), do que se 

amoldar a ela, pois são poucos os que batem à porta do Poder Judiciário 

para reivindicar Justiça e quando o fazem são respondidos, quase 

sempre, pífia e tardiamente. 32. Creio que o resultado de uma demanda de 

indenização por dano moral não pode gerar outro dano moral, o mais 

pérfido de todos, qual seja, a ausência de Justiça. 33. Recuso-me a 

aceitar argumentos de que a indenização por danos extrapatrimoniais não 

pode ser elevada - vez que se trataria de enriquecimento ilícito – quando 

os seus causadores estão a se enriquecer justamente por causa deste 

sofisma. Vislumbro um Poder Judiciário que esteja em compasso com a 

realidade e não seja submisso aos interesses dos fomentadores da lesão 

alheia. Em que pese abalizadas opiniões e os grandes tratados sobre o 

tema, o melhor norte a ser seguido quanto à fixação do montante 

indenizatório foi dado pelo “legislador”, quando na feliz redação do art. 944 

do Novo Código Civil disse: “a indenização mede-se pela extensão do 

dano”. 34. Pode parecer uma contradição dizer que o dano moral é 

inestimável e ao mesmo tempo mencionar o dispositivo, contudo, mesmo 

sendo imensurável, dentro dos parâmetros capitalistas é possível sua 

avaliação para fins compensatórios. Nesta esteira, creio que além de se 

levar em consideração os critérios apregoados, a extensão (potencial ou 

concreta) do dano deve servir como trilha a ser percorrida quando da 

definição do valor a ser indenizado. Falo de extensão potencial porque em 

alguns casos o dano pode se apresentar “estreito” sob o prisma individual, 

porém coletivamente ele tende a ser flagrantemente lesivo, cabendo ao 

Poder Judiciário desestimulá-lo da forma mais temida pelos beneficiários 

de sua perpetração, ferindo-os naquilo que eles mais valoram, no 

elemento pelo qual eles fazem tudo e passam a agir com menoscabo em 

relação às pessoas, vendo nelas apenas uma oportunidade de ganhos 

financeiros, enfim: afligindo-os em seu capital. 35. Tendo por parâmetro 

tais princípios e orientações, tenho que na hipótese emergente dos autos 

a justa reparação por danos morais deve corresponder a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). DISPOSITIVO 36. Ante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 269, 

inciso I, do CPC, declarando inexistente a contratação de plano de 

telefonia entre as partes e condenando a parte requerida ao pagamento 

do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária, ambas a partir desta decisum, a título de 

danos morais. 37. Condeno a parte sucumbente ao pagamento de custas 

e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre 

o valor da causa, conforme §3º do artigo 20 do CPC. 38. Após o trânsito 

em julgado, proceda às anotações de estilo e após, INTIME-SE o requerido 

para adequar o contrato e pagar a condenação em quinze dias, sob pena 

de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de 

penhora e avaliação. 39. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002802-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MOTEL BALADA (DENUNCIADO)

MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT26763/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação da denunciada a lida do inteiro teor da 

decisão prolatada no id. 25042426, abaixo transcrita: DESPACHO 

Processo: 1002802-60.2017.8.11.0006. AUTOR(A): KLEBER RAMOS DA 

SILVA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

Esclareçam as partes quanto o interesse na produção de provas, no 

prazo de 15 dias. Cáceres, 15 de outubro de 2019. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito EFETUO, ainda, com supedâneo nos artigos 

437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, a INTIMAÇÃO da denunciada a 

lida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos 

requerimentos e documentos acostados aos autos após a r.decisão, 

observando que os prazos estão sobrestados em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), Portaria-Conjunta 249/2020 e 281/2020 até 30/04/2020. 

Cáceres/MT, 16 de abril de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002802-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MOTEL BALADA (DENUNCIADO)

MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT26763/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES **C E R T I D Ã O DE I M P U L S I O N A M E N T O** Nos termos 

do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, 

inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar 

a intimação do requerente, com supedâneo nos artigos 437, § 1º c.c 

artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca do requerimento e documentos acostados aos 

autos (ID.Num. 31025776), observando que os prazos estão sobrestados 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 
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COVID-19 (Novo Coronavírus), Portaria-Conjunta 249/2020 e 281/2020 até 

30/04/2020. Cáceres/MT, 16 de abril de 2020. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000296-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DA COSTA E FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO GOUVEIA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALICE ANDREONI LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE SALGUEIRO LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO DE SOUZA BORGES (REU)

FABIANA DE PAULA PRATA VIDAL PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO OLIVEIRA GOUVEIA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANA PAULA BURANELO GOUVEIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIVINA BARBOSA BORGES (REU)

CLEBER BARROS PEREIRA (REU)

CAROLINA DE BARROS PEREIRA (REU)

CARINA DE BARROS PEREIRA (REU)

NELSON BERGAMINI (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEUZA MARIA DE SOUZA BERGAMINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Outros Interessados:

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI da CNGC , impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação por negativa geral id.Num. 31290105, no prazo de 

15 (quinze) dias, observando que os prazos estão sobrestados em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), Portaria-Conjunta 249/2020 e 281/2020 até 

30/04/2020. Cáceres/MT, 16 de abril de 2020. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003883-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

O A BELUSSI - ME (EXECUTADO)

L F DE CARVALHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES **CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO** Nos termos do art. 203, 

§4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII 

todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de penhora, reiterando que o exequente indicará 

bens do Executado sob os quais recairá a penhora, salvo se outros forem 

indicados pelo Executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração que 

a contrição proposta lhe será menos onerosa (art. 829, §2°), conforme 

decisão prolatada no id. 21485043, POSTO ISTO, deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), nos ícones “Serviços 

- Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após 

efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá 

acostar aos autos o respectivo comprovante, observando que os prazos 

estão sobrestados em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

Portaria-Conjunta 249/2020 e 281/2020 até 30/04/2020. Cáceres/MT, 16 de 

abril de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000012-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JANUARIO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos 

da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça visando o cumprimento do 

Mandado de busca e apreensão, deverá o nobre causídico acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 16 de abril de 2020. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001545-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão de Id n. 

31234012 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (Id 

n. 31244155). O pedido em epígrafe se fundamenta no equívoco quanto à 

juntada da documentação médica mencionada a exordial, nomeadamente 

relatórios médicos de 2018 e 2019. Em cotejo à documentação carreada, 

reputa-se pertinente o deferimento do pleito liminar, vez que constatada a 

incapacidade do autor. O Relatório Médico carreado, que data de 28 de 

outubro de 2019, data essa posterior à decisão de cessação do benefício 

previdenciário, assim aduz: “Realizou RNM de coluna lombar prévea 

(16/11/2019) evidenciando acunhamento anterior do corpo vertebral de L1 

relacionado à sequela de fratura, não se observando edema ósseo ou 

retopulsão significativa do seu muro posterior em direção ao canal 

vertebral + desidratação do disco intervertebral de L5 – S1 com pequena 

fissula de fibras anelaresna sua periferia posterior + abaulamento discal 

difuso em L5 – S1 que reduz a amplitude dos forames neurais, sem 

evidências de compressão redicular. Diante da sua Sintomatologia, o 

apresentado no seu exame físico e no exame de imagens, apresenta 

patologia na coluna lombar biomecânica, com processo inflamatório 

crônico, degenerativo e compressivo, com indicação de tratamento 

cirúrgico.” Outrossim, fez-se juntar aos autos formulário médico subscrito 

pelo médico ortopedista e traumatologista, Dr. Vicente Palmiro Lima, que 

concluiu: 2- a enfermidade importa em incapacidade para o trabalho? 

Incapacidade parcial ou total? Permanente ou temporária? R: Sim, trabalho 

braçal. Total trabalho braçal. Permanente. Desse modo, à vista dos 

elementos trazidos aos autos, nota-se a possível e provável incoerência 

da decisão administrativa em relação a real situação laboral da parte 

autora, que arca, por si só, com os prejuízos de uma doença grave, 

ausência de amparo estatal, e impossibilidade de voltar ao labor 

anteriormente exercido. Assim, os documentos acostados na 

oportunidade demonstram a veracidade dos fatos noticiados pela 

requerente, e, portanto, conferem nesta fase preambular, prova 

inequívoca contra a autarquia/requerida para efeito de tutela antecipatória, 

razão pela qual merece reparo a decisão retro. O fumus boni iuris da 

alegação está pautado na Constituição da República de 1988, no art. 201, 

e o art. 59 da Lei n.º 8.213/91, além do já exposto. O fundado receio de 

dano irreparável evidencia-se na situação de penúria em que se encontra 

o Autor, posto que impedido de trabalhar, não possui condições de manter 
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a si mesmo, dependendo do benefício para sua subsistência. Com efeito, à 

vista do preenchimento dos quesitos legais, há de se deferir a tutela 

reivindicada, conforme orienta a jurisprudência hodierna: ACIDENTE DE 

TRABALHO. SEGURADO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

CONCESSÃO DE OFÍCIO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O artigo 

39, inciso I, da Lei n.º 8.213/91 garante ao segurado especial a 

aposentadoria por invalidez, independentemente de contribuições 

facultativas. Considerando a natureza social e o caráter alimentar do 

benefício previdenciário, estando presentes os requisitos do art. 273, do 

CPC, cabe o deferimento da tutela antecipada, de ofício. A prova técnica 

constante dos autos atesta a incapacidade permanente do autor, com 

consolidação das lesões e serve de prova inequívoca do direito invocado. 

O perigo de dano irreparável está presente no caso concreto, pois sem 

condições de trabalhar e tampouco recebendo o benefício, não está o 

recorrente em condições de prover seu sustento. CONCEDIDA, DE OFÍCIO, 

EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO 

RECORRIDO, E JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70057973737, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

29/05/2014) (TJ-RS - AI: 70057973737 RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Data de Julgamento: 29/05/2014, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2014). Isso posto, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido: a) Revogar parcialmente a decisão 

retro para DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA CONCEDER o 

restabelecimento da aposentadoria por invalidez ao senhor JOSÉ PAULO 

DOS SANTOS, iniciando-se o pagamento do valor referente a 100% do 

salário de benefício, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forte no art. 44 e 

33 da Lei 8.213/91, visto que atende aos requisitos do art. 300 CPC; b) 

FIXAR, em caso de descumprimento da presente decisão, multa diária no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), forte no artigo 297, do NCPC; c) 

Transcorrido o prazo supra sem que haja o cumprimento da presente 

tutela (item “a”), intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo 

de 10(dez) dias; d) No mais, cumpra-se integralmente a decisão retro; e) 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001583-07.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA CRISTINA AYRES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE SOUSA LOPES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

MICHELA MARCIA CAMARGO DA SILVA (REQUERIDO)

FLAVIANO SMANIOTTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o ente público, no qual se se 

atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca. A questão, inclusive, está dirimida 

conforme entendimento fixado pela Seção de Direito Público e Privado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR Tema 01 

que “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e 

julgamento de ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salários mínimo, INDEPENDE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA 

E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL”. – grifou-se. Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art.2º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001545-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

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

C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O  P R O C E S S O  n. 

1001545-92.2020.8.11.0006 Valor da causa: R$ 23.244,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: JOSE PAULO DOS SANTOS Endereço: Rua 

Taquari, LT 01, QD 09, Vitória-Régia, CÁCERES - MT - CEP: 78206-838 

POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Endereço: Avenida Vereador Enedino Sebastião Martins, 1249, AGÊNCIA 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CÁCERES, Cavalhada II, CÁCERES - MT - 

CEP: 78216-594 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO 

acima qualificado, através de seus respectivos advogados, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: Sala 01 do CEJUSC, localizada no interior das 

dependências do Fórum Estadual da Comarca de Cáceres/MT, Data: 

21/07/2020, Hora: 17:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Cáceres/MT , 16 de abril de 

2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000384-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LECI LUCIA DE ARAUJO HURTADO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 
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ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005176-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO TIBURCIO DE RAMOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005176-15.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.016,18 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: SEVERINO TIBURCIO DE RAMOS Endereço: RUA 

COMANDANTE BALDUINO, 10309, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

15 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da JustiçaOBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004666-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004666-02.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.957,74 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOANA JORGE DA CUNHA Endereço: RUA DOS 

BANDEIRANTES, 896, DNER, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

15 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da JustiçaOBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007351-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANTONIA ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1007351-79.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.973,05 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ANA ANTONIA ALVES RIBEIRO Endereço: AV 7 DE 

SETEMBRO, 253, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

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

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

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

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

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

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

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 15 de abril de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002851-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR JOSE DE SOUSA JUNIOR (EXECUTADO)

DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA (EXECUTADO)

RENATO FERNANDES SOARES (EXECUTADO)

ODETE MARIA FERNANDES SOUSA (EXECUTADO)

JOSE PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA (EXECUTADO)

TRANSPORTES JAO LTDA (EXECUTADO)

DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Tendo em vista a pluralidade de recursos que versam sobre a 

possibilidade de atos constritivos, em sede de execução fiscal, contra 

empresas em recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça 

submeteu a presente controvérsia ao regime de recursos repetitivos 

(Tema 987), determinando a suspensão nacional dos feitos que versem 

sobre a matéria, conforme julgado a seguir: ProAfR no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.694.261 - SP (2017/0226694-2) RELATOR : MINISTRO 

MAURO CAMPBELL MARQUES RECORRENTE : MASTRA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA ADVOGADOS : RENATO DE LUIZI JÚNIOR - SP052901 

LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO E OUTRO(S) - SP228126 RECORRIDO : 

FAZENDA NACIONAL EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 

03/STJ. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS. 1. Questão jurídica central: 

"Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em 

recuperação judicial, em sede de execução fiscal". 2. Recurso especial 

submetido ao regime dos recursos repetitivos (afetação conjunta: REsp 

1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP). ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, 

na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte 

resultado de julgamento: "A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o 

processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspendeu 

o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, 

que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme 

proposta do Sr. Ministro Relator." Votaram com o Sr. Ministro Relator as 

Sras. Ministras Assusete Magalhães, Regina Helena Costa e os Srs. 

Ministros Gurgel de Faria, Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e 

Og Fernandes. Votaram, ainda, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. 

Ministros Sérgio Kukina e Herman Benjamin. Presidiu o julgamento o Sr. 

Ministro Benedito Gonçalves. Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018. Isto 

posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) SUSPENDER O FEITO até o 
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julgamento definitivo do Tema 987 STJ; b) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003729-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO XAVIER DAS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de ANGELO XAVIER DAS NEVES, na qual o 

exequente pugna pela extinção parcial do feito em razão do cancelamento 

da CDA nº 17701/2019 na via administrativa (ID 25602000). Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. O 

cancelamento da Dívida Ativa conduz à extinção do feito sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Noutro giro, 

impertinente o requerimento de suspensão do feito pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias, eis que ausente amparo legal para tanto. O STJ, 

através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), fixou 

diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização do devedor na data de 07/10/2019, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 08/10/2019 a 08/10/2020, iniciando o prazo 

prescricional em 09/10/2020 e com término em 09/10/2025. Isto posto e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) EXTINGUIR PARCIALMENTE O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação à da CDA nº 17701/2019, 

forte no art. 26 da Lei nº 6830/80; b) SUSPENDER o feito até 08/10/2020; 

c) Findo o prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, 

devendo permanecer até 09/10/2025, nos termos do art. 40 da LEF; d) 

Transcorrido o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição 

intercorrente; e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003802-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA JOSEFA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra NEUZA JOSEFA DA SILVA SANTOS, na qual o 

exequente requer o reconhecimento da prescrição parcial do crédito 

fazendário. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. O STJ fixou a tese de que o prazo inicial para a 

contagem do prazo prescricional referente ao IPTU se dá no dia seguinte 

ao vencimento da cobrança do tributo. Nesse diapasão: PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA 

TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A 

SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 102 de 783



MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE 

OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se 

de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a 

Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 

174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o 

transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da 

exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, 

até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar 

execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o 

crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço 

do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este 

STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), 

submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou 

fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do 

IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, 

iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte 

à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de 

ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da 

prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não 

pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma 

opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de 

efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal 

entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para 

pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera 

liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou 

parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, 

apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido 

crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de 

configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do 

crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda 

Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, 

fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da 

cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no 

dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o 

parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva 

da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (STJ 

Resp 1.641.011 – PA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de 

julgamento 14/11/2018). De acordo com o art. 174, § único, I, do CTN, o 

prazo prescricional é interrompido pelo despacho que ordena a citação do 

devedor. Compulsando detidamente os autos, verifico que o despacho 

citatório foi exarado em 21/11/2017. O Superior Tribunal de Justiça adotou 

o entendimento de que a interrupção da prescrição retroage à data da 

propositura da ação, nos casos em que o ato interruptório se dá nos 

termos do art. 174, § único, I, do CTN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EFEITO RETROATIVO 

À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM 

JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. Conforme orientação adotada 

pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), a 

interrupção da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do 

CTN retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 219, § 1º, do 

CPC/1973. 2. Hipótese em que o termo a quo da prescrição, segundo as 

premissas fixadas na decisão colegiada, corresponde aos exercícios de 

2006, 2007 e 2009 e a demanda foi ajuizada em 20.12.2009. 

Considerou-se, no entanto, consumada a prescrição porque a demanda 

foi distribuída no juízo incompetente, tendo o despacho que a ordenou sido 

proferido pelo juízo competente apenas em 8.9.2014. 3. O STJ definiu, em 

julgamento de recurso repetitivo, no rito do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 

1.120.295/SP), que a interrupção da prescrição por meio da citação (na 

vigência original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN), ou do despacho 

que a ordena (na redação dada pela LC 118/2005), retroage à data da 

propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/1973. 4. A 

circunstância de a demanda ter sido ajuizada no juízo incompetente é 

irrelevante, pois até mesmo um suposto despacho ordenatório da citação 

emitido por este teria o efeito de interromper a prescrição (art. 219, caput, 

do CPC/1973). No caso concreto, o que ocorreu é que o despacho foi 

proferido no juízo competente (o Tribunal de origem, após a remessa dos 

autos pelo juízo de primeiro grau), e o referido ato judicial foi praticado nos 

autos da mesma demanda (e não de outra), ajuizada em 20.12.2009. 5. 

Superado o equivocado entendimento quanto à ocorrência de prescrição, 

adotado no acórdão hostilizado, devem os autos retornar às instâncias de 

origem, para enfrentamento das razões de mérito deduzidas na Exceção 

de Pré-Executividade. 6. Recurso Especial provido. (Resp 1.682.977 - RN, 

Relator Min. Herman Benjamin, data de julgamento: 19/09/2017) Assim, o 

termo final da prescrição do art. 174 do CTN, nesse caso, é o da 

propositura da ação (20/06/2017), encontrando-se prescritos os créditos 

com vencimento anterior a 20/06/2012. Isto posto e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) DECLARAR prescritos os débitos tributários com 

vencimento anterior a 20/06/2012; b) Intime-se a Fazenda Pública para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos cálculo atualizado do 

débito, descontando-se as parcelas prescritas, bem como indique bens da 

devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão e posterior 

arquivamento do feito; c) Após, conclusos; d) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000698-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE PEIXOTO REGATIERI (EXECUTADO)

T. P. REGATIERI - BEBIDAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por T. P. 

REGATIERI - BEBIDAS - ME e TATIANE PEIXOTO REGATIERI, aduzindo 

nulidade da citação por edital. Impugnação do excepto em ID 28911706. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. Passo a decidir. É 

cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento 

excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses 

restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis 

de ofício. Vislumbro que no presente caso é cabível a presente exceção, 

tendo em vista não depender de dilação probatória. No mérito, é caso 

rejeição da presente exceção. As executadas não foram localizadas 

mediante carta Oficial de Justiça (ID 13189733), sendo possível a citação 

deste via edital, quando infrutíferos os meios já mencionados. O Superior 

Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.103.050, ao qual foi 

submetido ao regime do art. 543-C, do CPC/73, tendo efeito vinculante em 

todos os processos cuja tal matéria se versa, adotou o entendimento “(...) 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. 

Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, 

Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª 

Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 

1054410/SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008 (...)”. 

Ademais, o enunciado da Súmula 414 do STJ prevê que "a citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades". Nessa orientação: RECURSO ESPECIAL Nº 1.685.587 - RJ 

(2017/0158258-1) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN 

RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

RECORRIDO : SERV DE ASSISTENCIA MÉDICA E INTEGRADOS 

DIAGNÓSTICOS LTDA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

- SE000000M EMENTA TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE 

OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento 

do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino 

Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento 

no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por 

edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras 

modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por 

Oficial de Justiça. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por 

oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por 

edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o 

presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já 

que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso 

Especial provido. Brasília, 03 de outubro de 2017(data do julgamento). No 

caso em comento, não existe qualquer prova juntada aos autos no sentido 

de demonstrar que as executadas requereram a mudança de seu 

endereço perante os órgãos tributários, havendo, efetivamente, uma 

tentativa de citação pessoal das executadas, restando frustrada (ID 
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13189733). A citação por edital foi efetuada em acordo com o que 

preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 

256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se que é ônus do 

contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do 

exequente, informando sempre quando for modificado. Cumpre destacar 

que a execução fiscal tem rito especial, próprio à satisfação do credito 

tributário. Assim, por força do art. 1º da Lei de Execuções fiscais, são 

aplicáveis as disposições do CPC que não lhe sejam contrárias, como é o 

caso do art. 256, §3º do CPC de 2015. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR 

EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. 

INAPLICABILIDADE. Na execução fiscal, é cabível a citação por edital 

quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 

8º da Lei n. 6.830/1980: a citação por meio de carta AR e a citação por 

oficial de justiça. Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC 

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414. A 

execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário 

e por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é subsidiária a aplicação do 

Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, §3º deste 

diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8º da LEF. RECURSO 

PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS – 22ª Câmara Cível, Agravo 

de Instrumento 0251881-32.2017.8.21.7000, Relator Desa. Denise Oliveira 

Cezar, julgado em 13/10/2017) ISSO POSTO e por tudo que mais consta 

nos autos, DECIDO: a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

pelas razões já expostas; b) Intime-se a Fazenda Pública para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indique bens das devedoras passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão e posterior arquivamento do feito; c) 

Após, conclusos; d) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007279-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO CARDOSO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de ALFREDO CARDOSO DA CRUZ, na qual o 

exequente requer a extinção parcial do processo tendo em vista a 

novação e parcelamento da dívida. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico 

que as partes celebraram acordo de parcelamento com novação parcial 

de dívida, o que enseja a extinção do feito com relação à CDA nº 

34506/2018 . Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR PARCIALMENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC, somente com relação à 

CDA nº 34506/2018 ; b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 

05(cinco) dias, acoste cálculo atualizado da dívida, bem como indique 

endereço atualizado do executado, sob pena de suspensão e posterior 

arquivamento do feito; c) Após, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, volvem-me os autos conclusos; e) Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000760-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO NUNES SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada pelo 

ESPÓLIO DE VALDOMIRO NUNES SIQUEIRA, aduzindo ilegitimidade 

passiva, eis que o executado faleceu antes de sua citação. Devidamente 

intimado para que impugnasse a exceção, o excepto quedou-se silente, 

conforme certificado em ID 30171008. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece relato. Passo a decidir. Compulsando detidamente a certidão de 

óbito juntada aos autos, verifico que o falecimento do executado ocorreu 

em 07/12/1989, ou seja, anos antes da presente ação ter sido ajuizada. O 

falecimento da parte executada antes da sua citação materializa fato 

impeditivo para o prosseguimento do feito. Isso porque, na linha do 

entendimento pacífico da jurisprudência, o falecimento do devedor antes 

da citação no feito executivo altera a legitimidade passiva ad causam da 

demanda, que, ipso facto, não pode ser redirecionada ao espólio. Ausente 

uma das suas condições de existência, a demanda está originariamente 

natimorta. Nessa toada: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL 

PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA 

EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública 

pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da 

sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou 

formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 

392/STJ). 2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é 

admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter 

sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada 

execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das 

condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/10/2014, DJe 05/11/2014) Diante do exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) ACOLHER A EXECEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE e EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as anotações de estilo; d) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-s

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007484-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CORREA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de JORGE CORREA DE OLIVEIRA, na qual há 

notícia de falecimento do devedor antes da sua citação, nos termos da 

certidão de óbito acostada ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico 

ser caso de extinção da ação executiva. O falecimento da parte 

executada antes da sua citação materializa fato impeditivo para o 

prosseguimento do feito. Isso porque, na linha do entendimento pacífico da 

jurisprudência, o falecimento do devedor antes da citação no feito 

executivo altera a legitimidade passiva ad causam da demanda, que, ipso 

facto, não pode ser redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas 

condições de existência, a demanda está originariamente natimorta. Nessa 

toada: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA 

CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA 

CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a 
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certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, 

quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a 

modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O 

redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o 

falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente 

citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal 

contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da 

ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

05/11/2014) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, IV, do CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003870-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRACHEDES ANTONIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de PRACHEDES ANTONIO DE CAMPOS, na qual há 

notícia de falecimento do devedor antes da sua citação, nos termos da 

certidão de óbito acostada ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico 

ser caso de extinção da ação executiva. O falecimento da parte 

executada antes da sua citação materializa fato impeditivo para o 

prosseguimento do feito. Isso porque, na linha do entendimento pacífico da 

jurisprudência, o falecimento do devedor antes da citação no feito 

executivo altera a legitimidade passiva ad causam da demanda, que, ipso 

facto, não pode ser redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas 

condições de existência, a demanda está originariamente natimorta. Nessa 

toada: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA 

CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA 

CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a 

certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, 

quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a 

modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O 

redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o 

falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente 

citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal 

contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da 

ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

05/11/2014) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, IV, do CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005577-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JESUS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005577-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WILLIAN JESUS DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Verifico que a parte 

requerida foi citada posterior a data da audiência de conciliação. Sendo 

assim, designe-se nova data de audiência de conciliação. Intimem-se as 

partes em tempo hábil. Às providências. CÁCERES, 14 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006928-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO EDUARDO ARROYO ABASTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006928-22.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GUIDO EDUARDO ARROYO 

ABASTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Defiro o pedido de retificação do polo ativo para 

Benigna Sejas Ucieda, assim como designe-se nova data de audiência de 

conciliação. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010762-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010762-16.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO CARLOS DE CASTILHO 

REQUERIDO: KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA - ME Vistos, etc. 

Defiro o pedido de 10 dias para que o requerente informe o endereço do 

requerido, sob pena de extinção. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 14 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004338-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (REQUERIDO)

REJANE LOFFLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004338-38.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BRAS VARGAS REQUERIDO: 

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA, REJANE LOFFLER Vistos, etc. Defiro 

o pedido de nova data de audiência de conciliação. Para tanto, atente-se 

ao novo endereço informado no ID. 22699055. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006620-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL CANDIDO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006620-83.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO WILSON DOURADO 

REQUERIDO: MACIEL CANDIDO FERREIRA Vistos, etc. Defiro o pedido para 

inclusão do polo passivo da presente demanda o Sr. Celso Alves, e assim, 

exclua o requerido Maciel Candido Ferreira. Para tanto designe-se nova 

data de audiência de conciliação, expedindo-se carta precatória. Indefiro 

os demais pedidos, visto que o requerido não fora citado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011315-97.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO CARDOSO PINTO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

TEMPO SERVICOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

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

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011315-97.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: SAULO CARDOSO PINTO DE 

ARRUDA EXECUTADO: TEMPO SERVICOS LTDA., TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. Primeiramente, verifico que o presente 

feito encontra controvérsias quanto ao valor da execução apresentado 

pelo exequente, visto que a sentença proferida determinou a condenação 

solidária aos executados. Verifico, ainda, que foi levantado dois alvarás 

em favor do exequente. Assim, foi extinto o processo por cumprimento da 

obrigação, o que não ocorreu, uma vez que há valores controvertivos nos 

autos. Pois bem. O requerente pleteia a análise dos valores remanecentes 

indenizatórios e sucumbenciais. Nesse sentido, certifique-se a Secretaria 

da Vara quanto aos alvarás levantados em favor do exequente, 

valores/depositados por qual dos executados, assim como se há valores 

penhorados nos autos que não foram levantados. Após, encaminhe a 

certidão para contadoria judicial para que seja analisado eventual valor 

remanescente em favor do exequente. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE SOUZA LIRA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001605-65.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GRAZIELE 

SOUZA LIRA FERRARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-50.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH PACHORI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001606-50.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ELISABETH 

PACHORI DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

SOUZA AMARAL POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007123-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. QUADROS - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE VANESSA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001609-05.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LEDIANE 

VANESSA DA SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001610-87.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUCINEI 

OLIVEIRA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS OAB - 050.160.111-25 

(REPRESENTANTE)

ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS OAB - MT27020/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Médica Perita Dra. MARIA LUIZA BIANCHINI DAS NEVES, CRM/MT 3195 

(INTERESSADO)

Médica Perita Dra. ANITA DE SOUZA MELO, CRM/MT 2319 

(INTERESSADO)

Médica Perita, senhora MARA GRACIA DOS SANTOS MELLO, CRM/MT 

1442 (INTERESSADO)

Gerente Regional de Cuiabá, a senhora EVELIN VALQUIRIA SOARES DA 

SILVA (INTERESSADO)

Primeiro Subdefensor Público Geral ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(INTERESSADO)

Técnica Administrativa, senhora HELEN CAROLINE NASCIMENTO SOARES 

(INTERESSADO)

Coordenadora de Gestão Funcional, senhora ANA FLÁVIA NUNES RONDO 

(INTERESSADO)

Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

(INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso 

(INTERESSADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

MANIFESTAR-SE QUANTO AS CONTESTAÇÕES DOS RECLAMADOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001613-42.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:INGRID LEITE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA PATRICIA 

DOURADO AMORIM POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004070-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA EMILIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE QUANTO A PETIÇÃO JUNTADA PELA 

PARTE AUTORA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUSA PAULA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-60.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001573-60.2020.8.11.0006. AUTOR: ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO 

REU: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerente alega ser o 

destinatário final dos serviços de fornecimento de água e esgoto 

prestados pela Requerida na Matrícula n. 399030, o que justificaria sua 

legitimidade ativa na presente demanda. O Requerente sustenta que nos 

meses de janeiro e fevereiro as faturas apresentaram um valor 

consideravelmente superior ao habitual, mas foram regularmente quitadas 

pelo Requerente, entretanto, ao receber a fatura do mês de março/2020 

se deparou com um valor considerado exorbitante, considerandos que 

não houve nenhuma alteração na rotina da residência. Requer a título de 

tutela de urgência que seja determinado ao Requerido que efetue a 

suspensão da cobrança da fatura referente ao mês de março do ano de 

2020, até o deslinde da ação. É o breve relato. Decido. Pois bem, em que 

pese o Requerente ter juntado aos autos um documento particular cujo 

endereçamento está vinculado ao mesmo endereço da matrícula n. 

399030, referido documento é insuficiente para o fim de comprovação de 

que o mesmo é destinatário final dos serviços prestados pela Requerida. 

Diante da documentação acostada aos autos, não restou demonstrado, 

por exemplo, se a média habitual vinculada a matrícula 399030 diz respeito 

a utilização pelo Requerente, considerando a ausência de informação e 

comprovação do tempo em que o Requerente está no imóvel. Ademais, 

não há uma comprovação de que o Requerente seja locatário ou algo do 

gênero, enfim, da posse do imóvel no qual está registrada a matrícula n. 

399030. Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial, consistente em comprovar de mais precisa que realmente 

é o destinatário final dos serviços prestados pela Requerida no matrícula 

399030, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006392-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PEDRACA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006304-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087/O-O 

(ADVOGADO(A))

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001560-61.2020.8.11.0006. AUTOR: PAULO FERNANDES REQUERIDO: 

BANCO PAN Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerente foi 

surpreendido com seu nome negativado e ao buscar maiores informações 

tomou conhecimento que se trata de um débito registrado junto ao banco 

Requerido, no valor de R$ 12.936,00 (doze mil novecentos e trinta e seis 

reais), com vencimento ocorrido na data de 07 de novembro de 2018. O 

Requerente reconhece a existência de vínculo junto ao banco Requerido, 

mas sustenta que o referido empréstimo vem sendo pago de forma 

contínua, através de desconto direto em seu benefício previdenciário. O 

Requerente aponta a existência de dois empréstimos, cujos descontos 

mensais estão sendo realizados em seu benefício, sendo eles referente a 

08/2017 e 01/2019, nos valores de R$ 17,00 e RS$ 260,00 

respectivamente. Requer a concessão de tutela de urgência para o fim de 

determinar ao Requerido que exclua o nome do Requerente dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, até o julgamento final da presente demanda. É o 

breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de 

urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a 

conjugação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, 

analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, não 

vislumbro a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, 

considerando que o Requerente reconhece a existência do vínculo, alega 

estar pagando, mas não faz prova. Em que pese alegar que o empréstimo 

vem sendo pago mediante desconto em seu benefício previdenciário, 

analisando os documentos de ID’s n. 31216838 e 31216839, constata-se 

que os números dos contratos são diversos. O contrato sobre o qual vem 

sendo efetuado desconto no benefício do Requerente é de n. 

316686850-9, já o contrato objeto de negativação é o de n. 312165176-8. 

Nesse passo, verificada a ausência os requisitos autorizadores da 

concessão de tutela de urgência, necessário a oitiva da parte contrária e 

consequente dilação probatória, estando ausente os requisitos da 

concessão de tutela de urgência. Assim entendendo, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado na petição inicial. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 
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processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos da Súmula 

n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 

20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para regularização da representação processual em relação 

ao advogada Larissa Barros Marques de Oliveira. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETANIA APARECIDA BERNARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001239-26.2020.8.11.0006. AUTOR: ETANIA APARECIDA BERNARDES 

REU: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. A presente demanda tem por 

objeto a anulação de processo administrativo disciplinar aberto por meio 

da Portaria n. 133, de 04 de abril de 2016 em desfavor da Requerente, 

tendo por finalidade apurar suposta irregularidade referente a 

incorporação de função gratificada de Chefe de Divisão de Supervisão e 

Transporte da Secretaria Municipal de Educação A Requerente alega que 

o referido processo administrativo culminou na anulação do Decreto n. 137 

de 05 de março de 2008, que reconheceu à Requerente o direito a 

incorporação de gratificação de função. Sustenta em sua peça inaugural, 

que o processo administrativo deixou de observar o devido processo legal 

e o princípio do contraditório e ampla defesa, estando viciado e tendo se 

sobreposto a ocorrência de decadência em relação ao Decreto n. 

137/2008. Ocorre que, em consulta ao sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), tomando por base o nome da Requerente, identificou-se o 

processo n. 1004679-64.2019.811.0006, em tramite perante a Quarta Vara 

desta comarca de Cáceres, na qual figuram as mesmas partes, tendo 

acrescido ao polo passivo o Instituto Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Cáceres. Pois bem, a referida ação tem por objeto de mérito 

a aposentadoria da Requerente, bem como a declaração de nulidade e 

extinção do processo administrativo objeto da presente demanda, dentre 

outros pedidos, estando o feito em fase recursal, aguardando para ser 

remetido a instancia superior. Desse modo, em princípio estaríamos diante 

de litispendência, considerando de tratar de mesmas partes, mesma causa 

de pedir e mesmo pedido, ainda que em parte. Assim, tendo processo da 

Quarta Vara sido distribuído primeiro, tornaria aquele juízo provento. 

Nesse passo, observando os princípios da decisão não surpresa e do 

contraditório, intime-se o Requerente para manifestar nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da constatação de litispendência em relação a 

processo n. 1004679-64.2019.811.0006, em tramite perante a Quarta Vara 

desta comarca de Cáceres, de modo a corresponder ao disposto em lei. 

Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às determinações, 

será a inércia tida como abandono processual, ensejando a extinção do 

feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 1º da Lei n. 

9099/95. Após, cumpridas as deliberações, concluso. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-36.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIRA MORAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001497-36.2020.8.11.0006. REQUERENTE: VALDENIRA MORAES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Segundo 

consta da inicial, ao tentar efetuar compras no crédito a Requerente foi 

surpreendida com o fato de seu nome estar negativado junto ao Órgãos 

de Proteção ao Crédito. A Requerente sustenta que ao buscar maiores 

informações tomou conhecimento que se tratava de débito registrado pela 

Requerida, no valor de 148,36 (cento e quarenta e oito reais e trinta e seis 

centavos), referente ao contrato n. 0314545837, supostamente existente 

e firmado pela Autora com ela na data de 12/03/2018, do qual a 

Requerente nega conhecimento e celebração. Requer a concessão de 

tutela de urgência para o fim de determinar a exclusão do nome do 

Requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito. É o breve relato. Decido. 

Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, 

para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o 

painel probatório coligido ao processo, não vislumbro probabilidade do 

direito, nem tão pouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, considerando que existem outras negativações registradas em 

nome da Requerente. Assim, a concessão da tutela requerida em nada 

alteraria sua situação. Assim, em que pese estar presente o requisito do 

risco do dano, considerando a esposa do Requerente estar gestante, 

resta ausente o requisito da probabilidade do direito. Nesse passo, 

necessário a oitiva da parte contrária e consequente dilação probatória, 

estando ausente os requisitos da concessão de tutela de urgência. Assim 

entendendo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado na 

petição inicial. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se 

a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TAIS DE SOUSA SANTOS 02262669155 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001474-90.2020.8.11.0006. AUTOR: CARLA TAIS DE SOUSA SANTOS 

02262669155 REU: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Segundo consta da 

inicial, a Requerente realizou contrato de prestação de serviços médicos 

com a Requerida, sendo que esta realizou a prestação de serviços de 

forma eficaz somente durante um período, porém que no ano de 2019 

diversos médicos e hospitais foram descredenciados, dificultando a 

utilização dos serviços. A Requerente afirma ainda, que através da mídia 

tomou conhecimento que a Requerida estaria sendo investigada por 

aplicação de golpes. Requer a concessão de tutela de urgência para o fim 

de determinar a Requerida que se abstenha de inserir o nome da 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar 

cobranças, e ainda, que seja declarada antecipadamente a rescisão ou 

suspensão do contrato n. 10139615. É o breve relato. Decido. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há elementos indicadores da probabilidade do direito alegado, 

considerando que é fato público e notório que a Requerida não tem 

cumprido com seus contratos, bem como que a Requerente juntou 

documento no qual requer o cancelamento do contrato e confirmação de 

tal ato pela Requerida, mas ainda assim continua a receber faturas. 

Quanto ao perigo de dano, este restou evidenciado na medida em que a 

Requerente está na iminência de ter seu CPF negativado por conta de 

fatura supostamente indevida, diante da ausência de contraprestação por 

parte da Requerida. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR a Requerida que se abstenha de inserir o nome da 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, de efetuar 

cobranças referente ao contrato n. 10139615, a contar a partir da 

intimação da presente decisão. Declaro ainda, a título de tutela antecipada, 

a suspensão do contrato n. 10139615, até julgamento final da presente 

demanda. O não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-14.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WS ENERGIA SOLAR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO PAULO FADONI OAB - PR28961 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000716-14.2020.8.11.0006. AUTOR: WS ENERGIA SOLAR LTDA - ME 

REU: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA Vistos, etc. 

Verifica-se do ID n. 30801258 peça denominada Embargos de Declaração, 

apresentada pela empresa Requerida, na data de 30 de março de 2020, 

em face da decisão proferida no ID n. 29779426, na qual houve 

concessão de tutela de urgência em desfavor da ora embargante. 

Sequencialmente, no ID n. 30854349 consta manifestação apresentada 

pela empresa Requerente, na qual faz impugna os embargos opostos e 

informa descumprimento de liminar com pedido de majoração de multa. Pois 

bem, primeiramente insta consignar que o patrono da Requerida não 

procedeu com a habilitação nos autos, nos termos do que determina a 

CNGC, devendo a Sra. Gestora adotar as medidas cabíveis. Quantos aos 

Embargos de Declaração, este tem suas normas estabelecidas por meio 

do art. 1.022, do Código de Processo Civil, tendo por finalidade esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro 

material, podendo a ele ser atribuído o efeito infringente, que tem o condão 

de modificar a decisão proferida., vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1º . Em análise aos autos é possível 

identificar a peça denominada pela Requerida como Embargos de 

Declaração, em nada se aplica aos fundamentos legais inerentes a 

formulação de embargos declaratórios, posto que as alegações trazidas 

dizem respeito diretamente ao mérito, inclusive questões que devem ser 

arguidas em preliminar de contestação. Nesse passo, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

discussão do mérito das questões objeto da ação. ANTE O EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, decido NÃO CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se a decisão de ID n. 29779426 

e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. No que tange 

aos pedidos formulados pelo Requerente, no ID n. 30854349, indefiro os 

de item “2” e “3”, considerando a apresentação dos embargos, pendentes 

de análise até a presente data. Determino a expedição de nova intimação à 

parte Requerida para que cumpra a decisão de proferida no ID n. 

29779426, consistente na entrega à Requerente dos produtos descritos 

na “Proposta n. 1412-6-19ES”, sendo “02 unidades do Inversor Solar, 

36,0/50,4KW Trif. 380V SG36KTL-M, marca Sungrow; e 02 unidades do 

Transformador rebaixador 40KVA 380/220vca c/ caixa IP-23, marca 

Eletrotrafo”, no prazo de 02 (dois) dias, contados da intimação desta 

decisão, sob pena de majoração da multa já fixada. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁCERES, 9 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003192-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORNELY PEREIRA LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003192-59.2019.8.11.0006. INTERESSADO: ORNELY PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. A princípio, recebo a 

inicial, vez que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do 
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Código de Processo Civil. Pois bem, acerca da exibição de documento, 

esta tem cabimento sempre que coisa ou documento forem fundamentais 

ao exercício de um direito e não houver motivo legal e justo para que sua 

apresentação seja negada por terceiro, tendo seu procedimento 

estabelecido no art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso 

em tela, a parte Autora postula a apresentação de documento que 

contenha expressamente os vencimentos da categoria da parte autora, 

referente a outubro, novembro e dezembro de 1993, bem como de janeiro, 

fevereiro e março de 1994, a fim de viabilizar os cálculos necessários à 

aferição do real percentual devido, assim como, informa a data do 

fechamento da folha de pagamento e efetivo pagamento nos referidos 

meses e anos. Verifica-se que os documentos pleiteados são 

necessários para que a parte Autora efetue o cálculo fidedigno acerca da 

diferença deriva da conversão do Cruzeiro em Real, e ainda, que tais 

documentos dizem respeito a vida pregressa da Requerente junto ao 

serviço público, sendo, portanto, de direito desta o acesso. Ademais, a 

Requerente cumpriu com os requisitos previstos no art. 397 do Código de 

Processo Civil, procedendo a individualização do documento pleiteado, 

demonstrando a finalidade de tal documento, bem como, resta evidente 

que o Requerido é quem se encontra em poder do mesmo. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA 

INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não 

incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR o pedido de 

exibição de documento para o fim de determinar ao Requerido que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos documento que contenha 

expressamente os vencimentos da categoria da parte autora, referente a 

outubro, novembro e dezembro de 1993, bem como de janeiro, fevereiro e 

março de 1994, a fim de viabilizar os cálculos necessários à aferição do 

real percentual devido, assim como, informa a data do fechamento da 

folha de pagamento e efetivo pagamento nos referidos meses e anos, nos 

termos do disposto no art. 398, do Código de Processo Civil; c) O prazo 

estabelecido no item anterior deve ser aplicado com observância do 

disposto no art. 183 do CPC. Frisa-se que o Requerido foi devidamente 

citado, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

contestação, bem como que em natureza da ação, dispensa-se a 

realização de audiência para tentativa de conciliação. Cumpra-se. 

CÁCERES, 9 de abril de 2020. HANAE YTAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-34.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CONCEICAO GARCIA BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001523-34.2020.8.11.0006. AUTOR: LUCILENE CONCEICAO GARCIA 

BANDEIRA REU: M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME, TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Segundo consta da inicial, a Requerente alega ter 

sido vítima de fraude, ocorrida através da constatação da compra de um 

celular em seu nome junto a Primeira Requerida, utilizando-se da 

pontuação da Requerente junto ao Segunda Requerida. A Requerente 

sustenta que descobriu o fato ao buscar uma loja da VIVO para a 

aquisição de um aparelho celular, na cidade de Cuiabá-MT, sustentando 

que no ato da descoberta buscou solução junto a própria VIVO, mas até o 

momento não obteve êxito. Requer a concessão de tutela de urgência 

para o fim de restaurar os pontos perdidos pela autora e possibilitar que 

ela faça a aquisição do aparelho celular que pretendia, com devido 

desconto em que tinha direito. É o breve relato. Decido. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para 

o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o 

painel probatório coligido ao processo, não vislumbro o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, num juízo de cognição sumária. 

Ademais, o pedido formulado a título de tutela de urgência, será uma 

consequência natural do julgamento do mérito da ação, sendo intrínseca a 

esta. Nesse passo, necessário a oitiva da parte contrária e consequente 

dilação probatória, estando ausente os requisitos da concessão de tutela 

de urgência. Assim entendendo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA formulado na petição inicial. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011408-65.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA FERREIRA MENDES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011408-65.2011.8.11.0006. REQUERENTE: MIGUELINA FERREIRA 

MENDES COSTA REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução ajuizada por Miguelina Ferreira Mendes 

Costa em face da Oi S.A., tendo a Executado interposto impugnação à 

execução, alegando excesso no valor de R$ 827,29 (oitocentos e vinte e 

sete reais e vinte e nove centavos). Sobreveio notícia de que a Executada 

se encontra em recuperação judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi 

formulado na data de 20/06/2016 e teve seu processamento deferido na 

d a t a  d e  2 9 / 0 6 / 2 0 1 6 ,  n o s  a u t o s  d o  p r o c e s s o  n . 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Infere-se do referido 

processo que a Assembleia Geral dos Credores foi realizada na data de 

19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos que o instituto da 

recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro 

por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação 

da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da 

empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer 

distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, que no 

caso da Executada tem como marco a data de 20 de junho de 2016. 

Quanto ao crédito específico do presente feito, constata-se que este é 

concursal, considerando que o evento danoso ocorreu antes do pedido de 

recuperação judicial. Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 da 

mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação 

Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 

Ademais, nos termos do art. 59 da mesma lei, o plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, ensejando a 

extinção da obrigação original através da constituição de uma nova 

obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando o 
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devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Superada a questão quanto à competência para realizar 

constrição de valores em eventuais contas da Executada, quanto ao valor 

do crédito verifica-se que houve concordância da Exequente em relação 

ao valor indicado pela Executada. Assim, homologo o cálculo no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Desse modo, ante a incapacidade deste 

Juízo em dar prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha 

interesse na constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar 

junto ao Juízo da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em 

consonância com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial 

n. 0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo 

Universal cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO 

EXTINTA a presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça 

Certidão de Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se 

habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago 

na forma do Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças 

que compõem o presente feito, deixo de extrair cópia em razão de 

tratar-se de processo virtual, possibilitando a própria parte providenciar o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003465-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE PAULA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003465-38.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

PAULA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Segundo consta da inicial, a 

Requerente alega que foi surpreendido com descontos mensais em sua 

conta corrente, realizados pelas Requeridas, contratos estes que a 

Requerente alega não ter contratado. Requer a concessão de tutela de 

urgência para o fim de ser determinado a suspensão dos descontos 

realizados em conta corrente nº 00049054-0, agência 0870 em nome da 

Autora Maria de Lourdes de Paula Acosta, pelas empresas ora 

Requeridas, até final de julgamento, ficando impedidas praticar cobrança, 

até o julgamento da presente demanda. É o breve relato. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, 

para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o 

painel probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito 

num juízo de cognição sumária, considerando que há nos autos 

comprovação de que os descontos vem sendo realizados mensalmente na 

conta da Requerente, sendo esta a única prova negativa possível de ser 

produzida por esta, posto negar a celebração dos contratos em pauta. No 

que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

encontra-se patente, vez que a Requerente, segundo relata, está tendo 

prejuízos financeiros face aos descontos supostamente indevidos. Resta 

também patente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma 

vez que caso se demonstre durante a dilação probatória à existência dos 

contratos que geraram dos descontos, persistirá a possibilidade de 

medidas que impute a Requerente o ressarcimento Ademais, acerca do 

assunto a jurisprudência tem se manifestado, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS DE 

PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. 

REFORMA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC EXISTENTES. 

PREENCIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA ANTECIPADA 

DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. A concessão de tutela de urgência pressupõe o 

preenchimento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC/2015. 

Hipótese em que a agravante nega a existência de contratação com o 

agravado, trazendo aos autos todos os elementos de prova que estavam 

ao seu alcance produzir, em se tratando de prova negativa. Presença de 

verossimilhança nas alegações. Evidenciados tanto a probabilidade do 

direito quanto o perigo de dano, requisitos estes autorizadores para a 

concessão de tutela provisória de urgência. RECURSO PROVIDO. (Agravo 

de Instrumento n. 70078463510, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Eduardo Kraemer. Julgado em 12/09/2018.) (TJ-RS – AI: 

70078463510, Relator: Eduardo Kraemer. Data de Julgado: 12/09/2018, 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

14/09/2018) Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar as Requeridas que suspendam os 

descontos mensais realizados em conta corrente nº 00049054-0, agência 

0870 em nome da Autora Maria de Lourdes de Paula Acosta, bem como 

que se abstenha de realizar cobranças, contados da intimação desta 

decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se 

a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002493-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002493-39.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ADRIANO RODRIGUES 

MACHADO REU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Verifico que 

os embargos declaratórios interposto pelo réu foi devidamente analisado 

no ID. 18818729. Assim, não há que se falar em análise novamente de 

novo embargos declaratórios. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido. Nesse sentido, cumpra-se a sentença exarada nos autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010456-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIARA RODRIGUES SOUZA ZATTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

LUIZ AMAURI BORGHI JUNIOR OAB - SP277279-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010456-81.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JUCIARA RODRIGUES SOUZA 

ZATTAR REQUERIDO: NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP Vistos, etc. 

Verifica-se que o presente feito encontra-se sem provocação das partes 

desde o mês de outubro do ano de 2017, ou seja, a quase 03 (três) anos, 

configurando assim abandono pela Requerente, que a parte interessada. 

Assim, a extinção da presente ação é medida que se impõe, posto que 

uma ação não pode eternizar-se no tempo por omissão da parte autora. 

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento após o 

trânsito em julgado. Sem custas. CÁCERES, 14 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006048-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SEVERINO GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006048-30.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RUBENS SEVERINO GAMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. O Requerente, por seu d. causídico, interpôs embargos de 

declaração, alegando em síntese, que a decisão embargada demonstra-se 

omissa quanto ao pedido de concessão de Gratuidade da Justiça e 

inversão do ônus da prova. É o necessário. Decido. Recebo o presente 

recurso, em razão de sua tempestividade. Primeiramente, importante 

registrar que os Embargos de Declaração tem por finalidade esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro 

material, podendo a ele ser atribuído o efeito infringente, que tem o condão 

de modificar a decisão proferida. No caso em comento, primeiramente, o 

Requerente aponta como omissão a ausência de manifestação deste juízo 

quanto ao pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo Requerente em 

sua peça inaugural. Pois bem, a gratuidade de justiça nos Juizados 

Especiais Cíveis, em 1º Grau de jurisdição é para todos, nos termos do 

disposto no art. 54 da Lei n. 9.099/95, vejamos: Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. 

Assim, conforme se infere do dispositivo legal acima citado, a análise de 

deferimento de gratuidade de justiça, nos Juizados Especiais Cíveis, é 

realizada somente no caso de eventual recurso. Desse modo, este Juízo 

deixou de manifestar acerca do assunto, em razão de ser uma norma legal 

expressa, razão pela qual nego o provimento quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça. Outrossim, quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova, deve ocorrer em situações específicas visando o reequilíbrio da 

relação processual. Não pode, sob pretexto algum, ser um mecanismo de 

impor um ônus impossível de se provar. Entretanto, verifico que os 

requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, quais sejam: 

verossimilhança e hipossuficiência, no presente caso. Assim, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, pois a r. 

decisão deixou de analisar o pedido de inversão pleiteado pela parte 

Embargante. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de 

declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de 

sanar a irregularidade, modificando a decisão liminar para deferir o pedido, 

devendo constar os seguintes parágrafos a decisão liminar: “Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial.” Assim, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO 

ao pedido do embargante, acolhendo o pedido de inversão do ônus da 

prova. No mais, mantenha inalterado a decisão proferida. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 15 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006083-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006083-87.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO RAIMUNDO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. O Requerente, por seu d. causídico, interpôs 

embargos de declaração, alegando em síntese, que a decisão embargada 

demonstra-se omissa quanto ao pedido de concessão de Gratuidade da 

Justiça e inversão do ônus da prova. É o necessário. Decido. Recebo o 

presente recurso, em razão de sua tempestividade. Primeiramente, 

importante registrar que os Embargos de Declaração tem por finalidade 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material, podendo a ele ser atribuído o efeito infringente, que tem o 

condão de modificar a decisão proferida. No caso em comento, 

primeiramente, o Requerente aponta como omissão a ausência de 

manifestação deste juízo quanto ao pedido de Gratuidade de Justiça 

formulado pelo Requerente em sua peça inaugural. Pois bem, a gratuidade 

de justiça nos Juizados Especiais Cíveis, em 1º Grau de jurisdição é para 

todos, nos termos do disposto no art. 54 da Lei n. 9.099/95, vejamos: Art. 

54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita. Assim, conforme se infere do dispositivo 

legal acima citado, a análise de deferimento de gratuidade de justiça, nos 

Juizados Especiais Cíveis, é realizada somente no caso de eventual 

recurso. Desse modo, este Juízo deixou de manifestar acerca do assunto, 

em razão de ser uma norma legal expressa, razão pela qual nego o 

provimento quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Outrossim, quanto 

ao pedido de inversão do ônus da prova, deve ocorrer em situações 

específicas visando o reequilíbrio da relação processual. Não pode, sob 

pretexto algum, ser um mecanismo de impor um ônus impossível de se 

provar. Entretanto, verifico que os requisitos necessários para a inversão 

do ônus da prova, quais sejam: verossimilhança e hipossuficiência, no 

presente caso. Assim, outro caminho não há a não ser acolher os 

embargos de declaração, pois a r. decisão deixou de analisar o pedido de 
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inversão pleiteado pela parte Embargante. Ante o exposto, acolho 

parcialmente os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da 

Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, modificando a decisão 

liminar para deferir o pedido, devendo constar os seguintes parágrafos a 

decisão liminar: “Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial.” Assim, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR 

PARCIAL PROVIMENTO ao pedido do embargante, acolhendo o pedido de 

inversão do ônus da prova. No mais, mantenha inalterado a decisão 

proferida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 

15 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000099-25.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO ALVES DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte Requerente, no 

qual se insurge contra a sentença retro sustentando que esta é omissa 

quanto a determinação de cancelamento dos descontos bem como 

declaração de quitação do empréstimo. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Em verdade, no que 

se refere ao cancelamento dos descontos na folha de pagamento do 

embargante e a quitação do débito, a r. sentença é omissa. ISSO POSTO, 

e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO, passando 

o dispositivo a ter a seguinte redação: “JULGO pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: a) CONDENAR o reclamado a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) CONDENAR o 

reclamado a restituir à parte reclamante o valor de R$ 6.838,29 (seis mil 

oitocentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), em dobro, a titulo 

de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. c) DETERMINAR que sejam cessados os 

descontos, indevidos, na folha salarial do requerente no valor de R 

401,67(quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos), assim como 

dar por quitado o empréstimo junto a empresa reclamada, o qual fora 

quitado no ano de 2014.” No mais permaneça inalterada a r. sentença. 

Intime-se. CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA INEZ PEREIRA (REQUERENTE)

JOAO DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010073-35.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO DE ARRUDA FIALHO, 

GERALDA INEZ PEREIRA REQUERIDO: ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA, 

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com 

efeito modificativo ante a nulidade absoluta apresentados por GERALDA 

INEZ PEREIRA, E JOÃO DE ARRUDA FIALHO, na qual alega ter sido nula a 

sentença proferida no Termo de audiência do ID. 1781193. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Outrossim, verifico que os requerentes foram devidamente 

intimados (26.10.2018), para a audiência de instrução e julgamento 

designada para a data de 22.11.2018. Nesse sentido, os requerentes 

foram intimados através dos patronos quase um mês anterior a audiência, 

não havendo que se falar em nulidade do ato por ausência de intimação. 

Logo a ausência dos requerentes ao ato é injustificada, motivo pelo qual 

deve ser negado o provimento ao recurso interposto. ANTE O EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rematam-se os autos a Contadoria, para tanto, atente-se que a sentença 

foi proferida no Termo de Audiência, no ID. 1781193. CÁCERES, 15 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005592-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FERREIRA NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005592-46.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NEUSA FERREIRA NUNES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por NEUSA FERREIRA NUNES DO NASCIMENTO, 

no qual alega ter sido a sentença. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-66.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

IRENIZIA MARQUES QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001064-66.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IRENIZIA MARQUES 

QUINTEIRO DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por IRENIZIA MARQUES QUINTEIRO DE ALMEIDA, no qual 

alega ter sido a sentença. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003318-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEDERSON RAMOS CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003318-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JEDERSON RAMOS CHAVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a 

nulidade absoluta apresentados por JEDERSON RAMOS CHAVES, no qual 

alega ter sido a sentença. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Ademais, verifico que o pedido do 

requerente foi “declarar a inexigibilidade dos débitos pertinentes a 

motocicleta em questão em nome do requerente; e, caso não seja deferido 

tal pedido, alternativamente requer, seja declarada renúncia à propriedade 

veicular”. Assim, a sentença exarada analisou detidamente os pedidos do 

requerente e proferiu a decisão parcialmente procedente para “declarar a 

inexistência de relação jurídica (a partir de 2013) do autor em relação a 

motocicleta Honda CBX 250 TWISTER, ano/modelo 2006/2006, chassi 

9CMC35006RO22538REM, placa KZX4254, Renavam 00884921891, cor 

preta, não respondendo por quaisquer débitos que recaiam sobre o bem a 

partir da citação dos requeridos nesta ação...” Assim, não há que se falar 

que os pedidos do requerente não foi analisado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011838-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAULA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011838-41.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO PAULA COUTINHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos autos que 

cumprimento da obrigação. Assim, julgo e declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 14 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007319-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CUELLAN DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007319-11.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ALESSANDRO CUELLAN DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos 

autos que cumprimento da obrigação. Assim, julgo e declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 14 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010598-85.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVEIRA NORONHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO MARCOS SCHMIT (TESTEMUNHA)

WENDEL DE ALMEIDA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010598-85.2014.8.11.0006. REQUERENTE: SIDNEI DA SILVEIRA 
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NORONHA JUNIOR REQUERIDO: F M C CENTER CAR LTDA Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo 

apresentado pela Requerida FMC CENTER CAR LTDA., apontando 

existência de erro material na sentença de ID n. 28335322. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Os Embargos de Declaração tem previsão legal com 

normas estabelecidas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, tendo 

por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão ou corrigir erro material, podendo a ele ser atribuído o efeito 

infringente, que tem o condão de modificar a decisão proferida., vejamos: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

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

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

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

das condutas descritas no art. 489, § 1º .” No caso do presente feito, 

assiste razão ao Embargante, considerando a existência de erro material 

que gerou contradição em relação ao valor fixado a título de indenização 

por dano moral. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES 

PROVIMENTO, retificando-se o disposto no parágrafo n. 30 da sentença 

inserida no ID n. 28335322, passando a ter o seguinte teor: “CONDENAR a 

reclamada a pagar a cada parte reclamante a título de danos morais, a 

importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.” Intime-se novamente as partes 

acerca da sentença, com a devolução à ambos do prazo recursal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006153-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006153-41.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos autos que 

cumprimento da obrigação. Assim, julgo e declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 14 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001576-20.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FABIANE LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos 

autos que cumprimento da obrigação. Assim, julgo e declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 14 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010857-80.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. DA SILVA RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010857-80.2014.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS ALVES DE 

MENEZES REQUERIDO: F. DA SILVA RODRIGUES - ME Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo 

Requerente, alegando, em síntese que houve omissão na sentença 

inserido no ID n. 139552495, no que diz respeito a suposta falsificação de 

documento. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Em verdade, a parte 

embargante pretende a rediscussão do mérito da demanda, o que não é 

possível em sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é apenas a 

de integrar o julgado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

CÁCERES, 14 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004458-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004458-52.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos autos que 

cumprimento da obrigação. Assim, julgo e declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 14 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010745-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CAMARGO MARCACINI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (EXECUTADO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

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

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010745-43.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: MIRIAM CAMARGO MARCACINI 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, LOSANGO PROMOÇÕES DE 

VENDAS LTDA VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 

Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos autos que cumprimento da 

obrigação. Assim, julgo e declaro extinta a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. CÁCERES, 14 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002474-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ESTEVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002474-96.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CARMELITA ESTEVAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte Requerente, no 

qual se insurge contra a sentença retro sustentando que consta erro 

material quanto ao nome da parte autora. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Em verdade, no que 

se refere ao nome da parte autora, houve o erro material. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO, passando o dispositivo 

a ter a seguinte redação: “Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

iniciais feitos por CARMELITA ESTEVAO DA SILVA em desfavor de VIVO 

S/A.” No mais permaneça inalterada a r. sentença. Intime-se. CÁCERES, 15 

de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002590-73.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por ODAIR JOSE DOS SANTOS, no qual alega ter sido a 

sentença. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Assim, não há que se falar que tendo em 

vista a ausência de provas nos autos, deve o julgador julgar o processo 

extinto sem resolução do mérito. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 15 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005358-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ENELCIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005358-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO ENELCIDIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (ID 30612737). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

Cumpra-se CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004718-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUPIRA APARECIDA DE SOUZA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004718-32.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido de tutela específica de urgência ajuizada por JUPIRA 

APARECIDA DE SOUZA SOARES em face do Estado de Mato GROSSO e 

Município de Cáceres, requerendo o fornecimento do fármaco 

ENOXAPARINA SÓDICA, pelo período gestacional, pois a autora é 

portadora da doença imunológica denominada síndrome antifosfolipide o 

referido medicamento é indispensável para manter sua integridade física e 

a saúde do feto. Informa que o valor mensal do tratamento é R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), com cujo valor a autora não tem condições de 

arcar. A liminar foi deferida nos termos pleiteados (id 9521440). Em ID 

10047971 a parte autora manifestou informando o descumprimento da 

medida judicial requerendo o bloqueio de valores, o qual foi deferido em ID 

10362608. O Município requerido manifestou informando o cumprimento da 

obrigação em ID 10484008. O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação argumentando sobre a necessidade de planejamento prévio e 

escolha de ações estratégicas por meio de políticas públicas com o 
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objetivo de assegurar o direito constitucional à saúde para todos, pois sem 

essa observância poderá beneficiar um paciente em detrimento de outros; 

alegou impedimento de ordem orçamentária requerendo a improcedência 

da demanda. O Município apresentou contestação atribuindo a 

responsabilidade ao Estado de Mato Grosso; no mérito alegou 

impossibilidades de ordem orçamentária e burocrática. Informou, ainda, 

que a ordem de fornecimento do medicamento já está sendo cumprida. É o 

relato necessário. Decido. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. É entendimento pacífico que os Entes 

Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a 

Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a 

saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos 

o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos 

serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. A solidariedade 

dos entes públicos na garantia do direito à saúde é matéria já pacificada 

tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se, de 

forma geral, de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional 

com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao 

cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à 

saúde e à dignidade. Não há falar, portanto, em ilegitimidade passiva dos 

entes públicos ou impossibilidade de condenação solidária. Sendo assim, 

compete àquele contra quem for ajuizada a demanda a sua concessão, 

esteja ou não o medicamento incluído em sua respectiva lista. O 

entendimento é de que comprovada a necessidade do fornecimento de 

medicamento, bem como a carência financeira da parte, deve ser julgado 

procedente o pedido. Neste sentido: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. 

REJEIÇÃO. - Não houve aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da 

Fazenda Pública, conforme alegado. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTADO E MUNICÍPIO. 

SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: DEPAKOTE ER 

(DIVALPROATO DE SÓDIO). DIREITO À SAÚDE. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL. PROVAS DA NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO. - O direito à saúde e a 

solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada 

tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de 

interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 

196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e 

à dignidade. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. - A medicação foi 

receitada com base em exame realizado na parte autora, sendo indicada 

para o seu caso específico, conforme atestado médico acostado, o que 

afasta os questionamentos sobre o tratamento ou mesmo a substituição. 

Ao depois, a afirmação do médico da parte autora não pode sucumbir 

diante de afirmação em abstrato de possibilidade de utilização de 

medicamento diverso. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA OU 

INTERNACIONAL. USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. - Reconhecida a 

possibilidade de fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome 

comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira ou 

Internacional, que possuem o mesmo princípio ativo e dosagem, porém não 

de maneira exclusiva. Marca comercial que pode ser utilizada quando 

indisponíveis os medicamentos genéricos. CUSTAS PROCESSUAIS E 

DESPESAS JUDICIAIS. - Reconhecimento da isenção das pessoas 

jurídicas de direito público ao pagamento de custas e emolumentos, 

mantida apenas a exigibilidade do recolhimento das despesas judiciais, por 

força do julgamento da ADI 70038755864. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUMENTO DO 

VALOR NOMINAL. - Valor nominal dos honorários advocatícios devidos ao 

FADEP aumentado para melhor adequação. PRELIMINARES REJEITADAS. 

APELAÇÕES DOS DEMANDADOS PARCIALMENTE PROVIDAS. 

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, DE PLANO. (Apelação Cível Nº 

70067500165, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 27/11/2015) Friso, ainda, que os 

Requeridos, compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a 

obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo 

inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente 

burocráticos e orçamentários. Destarte, da forma que se apresenta a 

situação, em que restou sobejamente evidenciado que o Representado 

encontra-se acometido de doença que pode catalisar intensas/graves 

consequências à sua saúde, como forma de emprestar efetividade à regra 

constitucional que consagra o direito à saúde, considero que, a 

procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi deduzido, é 

medida que se impõe. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário 

o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002952-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002952-70.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica 

de urgência, proposta pelo Ministério Público em favor de MARIA 

FERREIRA DOS SANTOS em face do Estado de Mato Grosso e o Município 

de Cáceres-MT, objetivando que os demandados providenciem o 

fornecimento do fármaco Xarelto. Houve deferimento de liminar, conforme 

decisão de ID n. 21278977. Infere-se do receituário juntado à inicial que 

trata-se de medicamento de uso contínuo. É o necessário. Decido. Em se 

tratando de ações que envolvam saúde pública, a Resolução TJ/OE n. 09, 

de 25 de junho de 2019, alterou a competência da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo o que 

segue: Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta 

Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o 

art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à 

saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta 

Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com 

exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença. Art. 3º As ações distribuídas em sede de 

plantão judiciário que versarem sobre a saúde pública serão analisadas 

pelo Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande, sendo vedada a 

redistribuição durante o período do plantão judiciário. Art. 4º O 

Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (DAPI) e a 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) deverão efetuar as 

adequações necessárias no(s) sistema(s). Art. 5º O Juiz Diretor do Foro 

da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as 

providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos, 

direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo 

os atuais processos da 1ª Vara da Fazenda Pública, para a 2ª e 3ª Vara 

da Fazenda Púbica de Várzea Grande. Art. 6º O início da distribuição dos 

feitos direcionados à unidade judiciária descrita no art. 2º se efetivará 

após autorização do Presidente do Conselho da Magistratura. Art. 7º Fica 

alterado, em parte, o quadro do Anexo I da Resolução TJ-MT/TP nº 04, de 

14 de fevereiro de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação: 

ANEXO I Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande (...) 

VÁRZEA GRANDE VARA COMPETÊNCIA (...) (...) 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos 

à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazendo 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de 
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Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado. A citada Resolução, datada de 

30 de julho de 2019, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico - DJE n. 

10545, pg. 15, entrou em vigor na data de 30 de setembro Portaria n. 

29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, publicada em 25/09/2019, DJE n. 

10584. O presente feito se enquadra no disposto na segunda parte do art. 

2º da resolução em apresso, tratando-se de prestação continuada. Desse 

modo, sem adentrar no mérito da ação, preliminarmente vislumbra-se a 

incompetência deste Juízo, em razão da pessoa, posto figurar no polo 

passivo o Estado de Mato Grosso, o que atrai a competência para a 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. 

Acerca da incompetência absoluta, o Código de Processo Civil estabelece 

que esta deve ser declarada de ofício pelo magistrado, vejamos: Art. 64. A 

incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar 

de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. (grifo 

nosso) Pelo exposto, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, determino a 

remessa dos autos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande. Intimem-se as partes deste decisum. 

Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. Cumpra-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PRUDENCIO CAMACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010059-51.2016.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE 

PRUDENCIO CAMACHO REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, 

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por PAULO HENRIQUE PRUDENCIO CAMACHO, no 

qual alega ter sido a sentença. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Assim, não há que se 

falar que não foram analisadas as provas contidas nos autos. ANTE O 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário CÁCERES, 15 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005016-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEDROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1005016-53.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por ANA PEDROSA DE ALMEIDA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando que teve o 

fornecimento de energia suspenso decorrente de débito da fatura 

referente ao mês de abril/2019. Ocorre que após o pagamento, requereu o 

restabelecimento do serviço, o qual foi negado tendo em vista que havia 

uma fatura em aberto no valor de R$ 757,41, datada de setembro/2016, a 

qual foi contestada administrativamente, uma vez que o valor era 

exorbitante em relação ao consumo da autora. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo, 

pelo que REJEITO a preliminar de incompetência suscitada pela Requerida, 

pois é possível o deslinde da demanda com as provas já produzidas nos 

autos. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida alega em sua 

contestação que agiu no exercício regular do direito, pois a parte autora 

possui débito inadimplido vencido em setembro/2016. É fato incontroverso 

que o restabelecimento do serviço foi obstado em razão da fatura 

supracitada. Ocorre que artigo 172 §2º da Resolução Normativa 414/2010 

da ANEEL veda a suspensão do fornecimento de energia após o prazo de 

90 dias: Art. 172 (...) § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o 

decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida 

e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por 

determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a 

contagem pelo período do impedimento. No presente caso, a Requerida 

não demonstrou que houvesse motivos para a suspensão não ter sido 

realizada em data anterior aos 90 dias. O texto normativo visa dar 

segurança jurídica ao consumidor para que não esteja subordinado à livre 

vontade do prestador de serviço para realizar a suspensão. Evidente a 

falha na prestação de serviço ofertado pela Requerida que infringiu o 

texto legal à qual está sob a tutela. O autor não pode ser prejudicado pela 

má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com a negativa do restabelecimento do serviço de um 

débito vencido há mais de 03 anos e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 
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inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. No que tange ao valor questionado, registro que, em análise 

ao histórico de consumo da UC, percebe-se que este é evidentemente 

superior ao consumo da autora. Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONFIRMAR A LIMINAR 

DEFERIDA; b) DECLARAR a inexistência do débito discutido 

(setembro/2016); c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, 

a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004622-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUNHA, QUEIROZ & GAROFALO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004622-46.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por JOSE RODRIGUES 

SANTIAGO em desfavor de CUNHA, QUEIROZ & GAROFALO LTDA, 

alegando, em síntese, que locou um veículo da Requerida o qual foi 

abalroado pelo veículo de sua propriedade. Ocorre que o autor acionou a 

cobertura do seu seguro, no entanto, a segurado exigiu a nota fiscal dos 

reparos do veículo locado para o pagamento da indenização. Todavia, a 

Requerida forneceu documentos diversos, não aceitos pela seguradora, 

não tendo enviado a referida nota fiscal até o ajuizamento da ação. 

Registra que em razão do referido débito, existente por inercia da 

Requerida, a mesma inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente. Foi concedido os efeitos da tutela antecipada determinando 

a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, em razão 

do débito objeto da demanda, no prazo máximo de 03 dias sob pena de 

multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais). (ID 22441804). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Acolho o pedido de retificação do polo passivo para que passe a 

constar UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, devendo a secretaria 

realizar a retificação no sistema. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que o objeto da demanda é a negativação indevida e 

não a culpa do sinistro e é indubitável que a Requerida realizou o registro. 

Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Em sua contestação, a Requerida disserta 

sobre a culpa do sinistro (fls. 06), não contestando os fatos da inércia em 

fornecer a nota fiscal para quitação do débito, tampouco a negativação 

indevida, presumindo, pois, tais fatos verdadeiros. É evidente que a 

inadimplência decorreu da inércia da locadora em apresentar a nota fiscal, 

conforme as provas documentais produzidas nos autos. Nesse passo, 

verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que o 

nome seja protestado por um débito que esteja diligenciando para pagar. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado às Reclamadas, que poderiam ter solucionado a lide 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto: a) Confirmo a liminar concedida; b) Acolho a 

retificação do polo passivo; c) Determinar à Requerida que forneça ao 

autor a Nota Fiscal dos reparos no veículo locado; d) CONDENAR a 

Requerida a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002321-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOCORRO MARTA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002321-63.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SOCORRO MARTA DE JESUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. O processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e consta nos autos a 

informação da empresa IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM 

CUIABÁ LTDA. EPP que o procedimento foi realizado, em favor da 

Exequente (ID 24165634), pelo valor total de R$ R$ 21.703,10 (vinte e um 

mil setecentos e três reais e dez centavos) e que foi depositado nos autos 

o valor remanescente de R$ 3.296,90 (três mil duzentos e noventa e seis 

reais e noventa centavos). Desta forma, atento ao pedido do Estado de 

Mato Grosso determino a restituição dos valores depositados nestes 

autos na forma como requerido no ID 27674928. Isto Posto, nos termos 

dos artigos 924, inciso I, e 925, todos do CPC, estando a obrigação 

cumprida segue a restituição do saldo remanescente em favor da parte 

Executada, JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Atente 

a Secretaria para o disposto no §3º, do art. 450 da CNGC: “...§ 3º O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação. ...” Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004351-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FRANCA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENILSON ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DESTRO OAB - MT6390-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004351-37.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NATALINO FRANCA DE BRITO 

REQUERIDO: VALDENILSON ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO, STS 

- SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais proposta por 

NATALINO FRANÇA DE BRITO em face de STS - SOCIEDADE DE 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME e VALDENILSON ORLANDO 

FERREIRA DO NASCIMENTO. Diz, em síntese, que no dia 08/06/2019, por 

volta das 09h00min, na Rua dos Cardeais, Bairro Santa Izabel, estava 

trafegando com a sua bicicleta pelo acostamento quando foi atropelado 

pelo Réu VALDENILSON ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO, com o 

veículo de propriedade da empresa RÉ STS - SOCIEDADE DE 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME., um caminhão VW 13190 

Worker, de cor Branca, ano 2013, Placa OBF 0274, Chassi 

9533E7232DR333912 e Renavam de nº. 00531572471, em razão do 

acidente teve várias fraturas, bem como danos materiais e morais. As 

partes reclamadas contestam alegando culpa exclusiva da vítima, visto 

que ele foi ultrapassar o caminhão, mesmo estando no acostamento, 

quando se desiquilibrou em um areão e veio a colidir com o caminhão. Pois 

bem. Em atenta análise às provas trazidas pelas partes, principalmente 

pelas fotos juntadas pela parte reclamada na contestação, verifica-se a 

ocorrência da hipótese trazida pela parte autora na exordial, vez que o 

rastro da bicicleta demonstra claramente que o autor após o abalroado 

pelo caminhão foi jogado para fora do acostamento, vindo a cair no 

referido areão levando-o a ter várias fraturas. Não se faz necessário 

perícia técnica ou mesmo audiência de instrução, pois, restou evidente 

pelo sentido da via e do acidente que o autor não teria como ultrapassar o 

veículo estando no acostamento direito, ao que se estivesse no 

acostamento esquerdo e tivesse ultrapassado para o acostamento direito 

facilmente seria avistado pelo motorista. Desta forma, a responsabilidade 

dos reclamados pelo acidente restou evidenciado. Quanto aos danos 

materiais a parte autora comprovou por intermédio da carteira de trabalho 

(ID22009244) que estava exercendo atividade remunerada e que em 

razão da licença médica por 60 dias teve prejuízos materiais no valor de 

R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), bem como R$ 73,30 (setenta e 

três reais e trinta centavos) com a compra de medicamentos, devendo 

estes serem ressarcidos pelos reclamados. Reputa-se, ainda, existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano moral causado em virtude dos diversos 

danos à saúde da parte autora. Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido 

inicial para o fim de: a) CONDENAR os reclamados, solidariamente, a pagar 

à parte reclamante o valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) a 

título de lucros cessantes corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 

mora de 1% ao mês a partir de quando os valores eram devidos; b) 

CONDENAR os reclamados, solidariamente, a pagar o valor de R$ 73,30 

(setenta e três reais e trinta centavos), a título de indenização por danos 

materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês do desembolso; c) CONDENAR os Reclamados, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR PEREIRA TEIXEIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003424-08.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WALDEMIR PEREIRA TEIXEIRA 
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DA ROSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por TELEFÔNICA BRASIL S/A, no qual alega ter 

sido a sentença. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ HERMOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002170-63.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE LUIZ HERMOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a sentença. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO MEYER CABRAL MACHADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002048-50.2019.8.11.0006. INTERESSADO: BERNARDO MEYER CABRAL 

MACHADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se 

de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por TELEFÔNICA BRASIL S/A, no qual alega ter 

sido a sentença. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002252-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA MACHADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002252-94.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTA MACHADO 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S.A., no qual alega ter sido a sentença. Conheço 

o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PINTO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001765-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOANA PINTO PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a sentença. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001759-20.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO ORTIZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a sentença, visto que 

considerou telas sistêmicas para condenar o requerido. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001812-98.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ARLETE REIS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a sentença. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVILSON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001735-89.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOVILSON PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., no qual 

alega ter sido a sentença por não ter analisado as provas apresentadas 

na contestação. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011721-84.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO AUGUSTO DA SILVA FARINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011721-84.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CAIO AUGUSTO DA SILVA 

FARINA REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. O Requerente, por seu d. 

causídico, interpôs embargos de declaração, alegando em síntese, que a 

decisão embargada demonstra-se omissa quanto ao pedido de concessão 

de Gratuidade da Justiça. É o necessário. Decido. Recebo o presente 

recurso, em razão de sua tempestividade. Primeiramente, importante 

registrar que os Embargos de Declaração tem por finalidade esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro 

material, podendo a ele ser atribuído o efeito infringente, que tem o condão 

de modificar a decisão proferida. No caso em comento, primeiramente, o 

Requerente aponta como omissão a ausência de manifestação deste juízo 

quanto ao pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo Requerente em 

sua peça inaugural. Pois bem, a gratuidade de justiça nos Juizados 

Especiais Cíveis, em 1º Grau de jurisdição é para todos, nos termos do 

disposto no art. 54 da Lei n. 9.099/95, vejamos: Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. 

Assim, conforme se infere do dispositivo legal acima citado, a análise de 

deferimento de gratuidade de justiça, nos Juizados Especiais Cíveis, é 

realizada somente no caso de eventual recurso. Desse modo, este Juízo 

deixou de manifestar acerca do assunto, em razão de ser uma norma legal 

expressa, razão pela qual nego o provimento quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça. Assim, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR 

PROVIMENTO ao pedido do embargante, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. No 

mais, mantenha inalterado a decisão proferida. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MASSAI ORTIZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000211-28.2017.8.11.0006. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a sentença visto que 
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esta utilizou de provas incabíveis para condenar a requerida. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006054-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006054-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE BERNARDO DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a sentença 

vez que nos embargos declaratórios aportou aos autos, o suposto 

contrato entabulado entre as partes. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BRUNO SILVA CAPELETTI CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003193-78.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANDRE HENRIQUE SILVA 

OTENIO REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA, BRUNO SILVA CAPELETTI CONFECCOES - ME Vistos, etc. Cuida-se 

de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO, no qual 

alega ter sido a sentença. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Outrossim, a justificativa de 

ausência da patrona na audiência de conciliação não é justificável quanto 

a ausência da autora, que não apresentou qualquer justificativa. Além do 

mais, na audiência de conciliação nos Juizados Especiais não é obrigatório 

a presença do patrono. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-92.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE SONTAG (REQUERENTE)

RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANIA APARECIDA CADO LOPES (REQUERENTE)

TEODORO MOREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO SONTAG OAB - 428.095.929-34 (REPRESENTANTE)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000226-92.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS, RAFAEL MAIKI DA 

SILVA SANTOS, DULCE SONTAG, TEODORO MOREIRA LOPES, SILVANIA 

APARECIDA CADO LOPES REPRESENTANTE: ERICO SONTAG 

REQUERIDO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos etc. 

Pendente de análise o pedido do pagamento das custas de modo 

parcelado. Com efeito, o § 6º do art. 98, do CPC/2015 e o § 6º do art. 468 

da CNGC (provimento 41/2016/CGJ), assim dispõem, in verbis’: “Art. 468. 

A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...). 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. (...)” “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...) § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. (...)” Coadunando com tal 

posicionamento, tem-se o ensinamento de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO 

NEVES: “A concessão de assistência judiciária pode ser parcial. No art. 

98, §5º, Novo CPC está prevista a possibilidade da concessão de 

gratuidade para ato específico ou ainda a redução do percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento, enquanto no §6º está previsto que o juiz poderá conceder o 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento. (NOVO Código de Processo Civil 

Comentado por artigo; Ed. Juspodivm; 2016; p.157).” No caso, pelos 

documentos acostados nos autos, vislumbro a impossibilidade da parte 

autora efetuar o pagamento imediato e integral das custas e despesas 

processuais, de modo que o pedido de parcelamento das referidas custas 

judiciais, de forma a viabilizar o custeio dos atos processuais o seu 

deferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos o § 6º do 

art. 98, do CPC/2015 e o § 6º do art. 468 da CNGC (provimento 

41/2016/CGJ), DEFIRO os benefícios da justiça gratuita a parte autora, 

somente para conceder o direito ao parcelamento das custas e despesas 

processuais em 06 (seis) vezes. O parcelamento é referente às custas de 

preparo do processo, a serem pagas de imediato após publicação desta 

decisão, e não abrange as despesas havidas no curso do processo. 
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000506-63.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

V. C. D. S. B. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO OFERTADA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000838-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ACZIBE MATHEUS DE ARRUDA DIAS FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado: 

FINALIDADE: intimação de Audiência do Requerido MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO Endereço: Av. Des. J. P. F. Mendes, Jardim Eldorado, 

Diamantino - MT OBS: devendo comprovar nos autos o referido pagamento

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000144-61.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR BARIVIERA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO OAB - GO29883 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000144-61.2020.8.11.0005. 

IMPETRANTE: CLAUDIR BARIVIERA IMPETRADO: COORDENADOR GERAL 

DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por CLAUDIR 

BARIVIERA em face do ato praticado pelo CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Relata o impetrante que foi 

autuado por suposta infração fiscal no valor de uma multa de R 

$354.602,99 (trezentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e dois reais 

e noventa e nove centavos), conforme Auto de Infração nº. 

645905/1760/39/2019 e, encontra-se pendente o julgamento de recurso 

administrativo e, judicial, vez que ajuizou ação declaratória de nulidade de 

crédito tributário. Assevera que o impetrado de forma unilateral, 

suspendeu a sua qualidade de produtor rural sem qualquer aviso, 

impossibilitado de gozar das benesses fiscais atribuídas a atividade rural 

em sua inscrição estadual nº13.343.520-2, conforme previsto e autorizado 

por lei, tais como o diferimento do ICMS nos termos da Lei Complementar 

nº 631, de 31 de julho de 2019. Informa a existência do ajuizamento de 

Ação Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário c/c Pedido de 

Indenização c/c pedido de tutela antecipada de urgência, autos tombado 

sob nº 24181-53.2019.811.0055, pendente de prolatação de sentença. 

Requer em sede de tutela de urgência a abertura da inscrição estadual nº 

13.343.520-2 em seu nome com a qualificação como produtor rural, para 

que possibilite comprar insumos e vender a sua produção que se encontra 

na iminência de colheita, sob o amparo das benesses previstas na Lei 

Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019. Foi determinado a emenda 

da inicial, sendo cumprida pelo impetrante. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relatório. DECIDO. Ensina HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra 

"Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção, Habeas Data", editora Revista dos Tribunais, 13ª edição, pág. 3 

que: "Mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição 

de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou 

universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que 

categoria for e quais forem as funções que exerça (Constituição da 

República, art. 5º, LXIX e LXX - Lei 1.533/51, art. 1º)." O art. 7º, inc. III, da 

Lei nº 12016/2009, autoriza o juiz, ao despachar a inicial, a ordenar "que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica." (fumus boni juris e periculum in mora). Estando presentes tais 

requisitos, decorre da livre convicção e prudente arbítrio do juiz a 

concessão ou a suspensão da liminar antes da sentença final. Trata-se, 

pois, de um juízo preambular e provisório, que precede e independe da 

sentença de apreciação do mandamus. Para o cabimento da ação 

mandamental, entretanto, há que se constatar presentes os pressupostos 

de admissibilidade que lhes são próprios, quais sejam: 1) direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e demonstrado 

de plano; 2) ato coator praticado com ilegalidade ou abuso de poder; 3) 

ser autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público o responsável pelo ato atacado; 4) prazo, 

competência para julgar e outros, dentre os quais definitivamente não 

estão elencados o fumus boni juris ou periculum in mora. Pois bem. Da 

análise dos autos, em sede de cognição sumária, verifico a existência da 

fumaça do bom direito, ou seja, a comprovação dos motivos que ensejam 

o pedido inicial. Tal se dá pelo fato da existência do ajuizamento da Ação 

Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário c/c Pedido de Indenização 

c/c pedido de tutela antecipada de urgência, autos tombado sob nº 

24181-53.2019.811.005, pendente de julgamento. Já o perigo da demora 

ou de ocorrência de lesão irreversível repousa no fato da impossibilidade 

do impetrante em exercer livremente as suas atividades da qualidade de 

produtor rural vinculado a Inscrição Estadual nº 13.343.520-2, o que lhe 

trará enormes prejuízos financeiros e de mercado, ante a maturação da 

soja e iminência de colheita da safra verão, e, consequente plantio da 

safrinha de milho ano 2020. Em casos análogos, eis a jurisprudência: 

“MANDADO DE SEGURANÇA – REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

E AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – 

RECUSA FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – 

IMPOSSIBILIDADE. A recusa, por parte da Fazenda Pública, de reativação 

de inscrição estadual e de fornecimento de Autorização para Impressão 

de Documentos Fiscais – AIDF, com base na falta de pagamento de 

tributos, cerceia a liberdade do exercício da atividade econômica, e se 

constitui em procedimento coercitivo para o recebimento de tributos, o que 

não é permitido, haja vista a existência de meio idôneo para tanto, qual 

seja, a Ação de Execução Fiscal”. (TJ/MG - Reexame Necessário-Cv 

1.0024.07.464966-6/001. Rel Des. Edivaldo George dos Santos, 7ª Câmara 

Cível, J: 20/05/2008, P: 05/06/2008). Ante o exposto, por estar provada 

violação a direito líquido e certo do impetrante, concedo a segurança para 

anular o ato emanado da autoridade coatora, via de consequência 

DETERMINO a imediata abertura da inscrição estadual nº 13.343.520-2 em 

nome do impetrante com a qualificação como produtor rural, para que 

possibilite comprar insumos e vender a sua produção. NOTIFIQUE-SE as 

impetradas, enviando-lhe cópias da inicial e dos documentos, a fim de que, 

cumpram imediatamente esta medida liminar, e no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 12.016/2009). Se as 

informações vierem acompanhadas de documentos, intimem-se os 

impetrantes para manifestação, em 05 (cinco) dias. Dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 
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7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009). Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público Estadual (art. 12, da Lei nº 12.016/2009). Diamantino, 16 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000339-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (REQUERENTE)

D. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. -. D. C. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes na pessoa de seus respectivos Advogados, para 

que fiquem cientes e compareçam na Audiência de Conciliação/Mediação 

redesignada para o dia 06 de julho de 2020 as 13:30 horas, em razão da 

portaria 249/20 (coronavírus).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000960-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000960-14.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ALCEU CAVALHEIRO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A (id.18558488) em face da decisão de id. 17882412. A 

embargante alega que existe omissão na decisão que deferiu o pedido 

liminar de deixar de incluir o nome da autora no SERASA e SPC, ao 

argumento que ela não foi específica, ao não limitar a eficácia do 

provimento ao débito discutido nos autos, no valor de R$ 2.130,89. É o 

breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que 

ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos 

embargos declaratórios, se identificam com as hipóteses elencadas no art. 

1022 do NCPC. Vislumbra-se que por um equívoco a decisão de id. 

17882412, não especificou que a abstenção de inserir no Serasa e SPC 

seria, somente, em relação ao débito discutido na inicial. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração de id. 22271514 e JULGO-OS 

PROCEDENTE para complementar a decisão, limitando a abstenção de 

inserir no Serasa e SPC, somente, em relação ao débito discutido nos 

autos, no valor de R$ 2.130,89. Às providências. Diamantino, 16 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001220-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001220-28.2017.8.11.0005. 

EMBARGANTE: MARCOS APARECIDO RODRIGUES EMBARGADO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público 

(id.17128803) em face da decisão de id.16404610. A embargante alega 

que houve omissão na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada não 

apresenta qualquer omissão, uma vez que os embargos foram recebidos 

com efeito suspensivo, ante a garantia do Juízo ofertada na ação. Ante o 

exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Diante da renúncia da procuradora, intime-se a parte 

autora pessoalmente por mandado, e também por edital no prazo de 15 

(quinze) dias, para constituir novo procurador nos autos. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção (NCPC, art. 76, I e art. 485, IV). 

Nesse sentido: "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES REVISIONAIS E DE BUSCA E 

APREENSÃO JULGADAS EM CONJUNTO. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL. RENÚNCIA AO MANDATO PELO CAUSÍDICO DA 

AUTORA/RECORRIDA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR NO 

PRAZO ASSINALADO PELO RELATOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS 

ATOS PROCESSUAIS QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

VALIDADE. EXTINÇÃO EX OFFICIO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO (ARTS. 13, I, E 267, IV, DO CPC). RECURSO PREJUDICADO. A 

capacidade das partes e a regularidade de sua representação judicial são 

pressupostos processuais de validade. A falta desses pressupostos 

acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, 267 IV) 

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo 

Civil)." (...) (AC n. 2010.033945-2, de Itajaí, Relator: Stanley da Silva Braga, 

Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Comercial, Data: 29/10/2010). 

Após a intimação da parte autora, proceda-se à suspensão do processo 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 16 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DURCINETE BARROS VANNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado (a), para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

redesignada para o DIA 22 DE JUNHO DE 2020 ÀS 13:00 HORAS, SALA 

DE MEDIAÇÃO, FORUM COMARCA DE DIAMANTINO - MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001257-84.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR GIOVANAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELITA ALVES IZAC OAB - MT13759/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as Partes na pessoa de seus respectivos Advogados da data 

redesignada para Audiência de Mediação: Dia 23 de junho de 2020 as 

14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-89.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO TONELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (REU)

 

Intimação do Polo Ativo, na pessoa de seu Advogado para que fique 

ciente e compareça na sessão de conciliação, redesignada para o dia 23 

de junho de 2020 as 14:30 horas, sala de mediação.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000565-51.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000565-51.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): SEBASTIAO ANTONIO DA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de 

Restabelecimento de Benefício de Auxílio Doença por Acidente de 

Trabalho com Pedido Sucessivo de Benefício de Aposentadoria por 

Invalidez por Acidente de Trabalho com Pedido Alternativo de Benefício de 

Auxílio Acidente c/c Tutela de Urgência ajuizada por SEBASTIÃO 

ANTONIO DA COSTA em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata que exercia a 

função de trabalhador rural polivalente, sendo que na metade do ano de 

2019 sofreu acidente de trabalho ao carregar balde com grande 

quantidade de ração (milho), não tendo suportado o peso caiu sentindo 

fortes dores, ocasião em que verificou-se a ruptura dos tendões do ombro 

esquerdo e ficou impossibilitado de laborar. Informa que diante do 

acontecido, requereu o benefício de auxílio doença acidentário na Agência 

do INSS que inicialmente foi concedido. Assevera que não conseguiu 

retornar ao labor, ante essa impossibilidade, requereu no dia 07 de 

outubro de 2019 a prorrogação do benefício de auxílio doença por 

acidente de trabalho, tendo tido seu benefício negado. Assegura que ao 

contrário do entendimento do INSS, o autor está doente e incapacitado 

para suas atividades laborativa em razão do acidente de trabalho. 

Requereu, a concessão da tutela antecipada para que fosse determinada 

a concessão do auxílio doença ou o benefício de aposentadoria por 

invalidez. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece 

acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelo documento (id. 31098325) demonstra que a parte autora 

não possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante do documento firmado pela parte autora, não 

havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela 

pode arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o 

pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e 

revogação, caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, 

consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a 

justiça gratuita a parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Passo 

a análise do pedido de tutela antecipada. Inicialmente, o art. 300, do novo 

CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No que tange ao 

pedido antecipatório, verifico que o mesmo deve prosperar. Frisa-se que 

para a concessão de auxílio requerido é necessário prova contundente 

acerca da existência de enfermidade, bem como das causas e 

consequências desta. No presente caso, verifica-se que a parte autora 

comprovou por atestado médico e exames (id. 31098325), de que por ora, 

não possui condições para laborar. Nesse sentido: “EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. 

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUXÍLIO DOENÇA. TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REESTABELECIMENTO DO 

BENEFÍCIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS SATISFEITOS. 

LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. A questão referente à 

inexistência de pedido de prorrogação de benefício não foi objeto de 

contestação do Apelante, tendo a discussão travada nos autos se limitado 

à comprovação da incapacidade do Autor e a data de início do benefício, 

portanto, não é possível se conhecer da alegação. O deferimento da tutela 

de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, 

da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e 

que a medida seja reversível. Tendo sido aduzida a cessação do benefício 

previdenciário a ensejar perigo de dano e havendo nos autos provas que 

satisfaçam o requisito alusivo a plausibilidade do direito, a medida deverá 

ser deferida. O auxílio-doença será mantido, a título de indenização ao 

segurado, mediante consolidação das lesões, as quais implicam 

incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia, estando 

incapacitado de forma parcial, porém permanente. Tal benefício será 

mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o 

desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (TJ-MG - 

Acordão: 10418140002605001 MG). Portanto, até a realização de perícia 

para elucidação dos fatos, a qual será designada por este Juízo, entendo 

necessário o deferimento do restabelecimento do benefício requerido. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para a 

concessão do auxílio doença acidentário, até a realização de perícia. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, na forma postulada, no endereço 

declinado nos autos, na pessoa de seu representante legal, para que, 

caso queira, apresente resposta a inicial, no prazo legal. Com a resposta, 

intime-se a parte autora para apresentação de impugnação a contestação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001398-06.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DE ALMEIDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA PINHEIRO LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo a Parte Autora na pessoa de seu Advogado, para que fique ciente e 

compareça na Audiência de Mediação redesignada, como segue : Dia 22 

de junho as 14:30 horas, Fórum Comarca de Diamantino - MT

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001179-90.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001179-90.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Restabelecimento de Benefício de Auxílio Doença por Acidente de 

Trabalho com Pedido Sucessivo de Benefício de Aposentadoria por 

Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por JOSÉ DOS 

SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata que exercia a função de 

auxiliar de suinocultura, na Fazenda SUINOBRÁS, desde 18 de janeiro de 

2003. Informa que, após aproximadamente 11 meses de trabalho, sofreu 

um acidente de trabalho, enquanto ajudava no embarque de suínos no 

caminhão de transporte, sendo que um semovente de grande porte o 

imprensou contra a grade, ocasionando graves lesões na coluna cervical, 

braço direito, e tornozelo. Assevera que após 15 anos recebendo o 

benefício de auxílio-doença nº 6229235998, ao invés de lhe concederem 

aposentadoria por invalidez teve seu benefício cessado. Afirma que 

continua incapacitado para o trabalho, informando que não houve melhora 

total sequer parcial em seu estado de saúde. Requereu, a concessão da 

tutela antecipada para que fosse determinado o restabelecimento do 

auxílio doença ou o benefício de aposentadoria por invalidez. O pedido 

para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o 

Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

“Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 
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ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelo documento (id. 28847243) 

demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante do 

documento firmado pela parte autora, não havendo nos autos, pelo menos 

até agora, prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita a 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Passo a análise do 

pedido de tutela antecipada. Inicialmente, o art. 300, do novo CPC, dispõe 

que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo". No que tange ao pedido 

antecipatório, verifico que o mesmo deve prosperar. Frisa-se que para a 

concessão de auxílio requerido é necessário prova contundente acerca 

da existência de enfermidade, bem como das causas e consequências 

desta. No presente caso, verifica-se que a parte autora comprovou por 

atestado médico e exames recentes (ids. 22524031, 22524040, 22524207, 

22524221 e 22524236), de que por ora, não possui condições para 

laborar. Nesse sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO 

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUXÍLIO DOENÇA. TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REESTABELECIMENTO DO 

BENEFÍCIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS SATISFEITOS. 

LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. A questão referente à 

inexistência de pedido de prorrogação de benefício não foi objeto de 

contestação do Apelante, tendo a discussão travada nos autos se limitado 

à comprovação da incapacidade do Autor e a data de início do benefício, 

portanto, não é possível se conhecer da alegação. O deferimento da tutela 

de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, 

da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e 

que a medida seja reversível. Tendo sido aduzida a cessação do benefício 

previdenciário a ensejar perigo de dano e havendo nos autos provas que 

satisfaçam o requisito alusivo a plausibilidade do direito, a medida deverá 

ser deferida. O auxílio-doença será mantido, a título de indenização ao 

segurado, mediante consolidação das lesões, as quais implicam 

incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia, estando 

incapacitado de forma parcial, porém permanente. Tal benefício será 

mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o 

desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (TJ-MG - 

Acordão: 10418140002605001 MG). Portanto, até a realização de perícia 

para elucidação dos fatos, a qual será designada por este Juízo, entendo 

necessário o deferimento do restabelecimento do benefício requerido. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para o 

restabelecimento do auxílio doença acidentário, até a realização de perícia. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, na forma postulada, no endereço 

declinado nos autos, na pessoa de seu representante legal, para que, 

caso queira, apresente resposta a inicial, no prazo legal. Com a resposta, 

intime-se a parte autora para apresentação de impugnação a contestação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002257-22.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

O.L. ARAUJO JARDINAGEM - ME (EMBARGANTE)

ORCINO LEMES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 23 de junho de 2020 às 

14:00 hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

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

Processo Número: 1000497-38.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN HOFFMEISTER OAB - MT25449/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. M. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

SUELLEN HOFFMEISTER OAB - MT25449/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000497-38.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA CLAUDINETE ALVES DA SILVA REU: MANOEL CECILIO 

DA MOTA FILHO Vistos etc. Defiro cota ministerial de id. 30886229. 

Proceda-se com a realização de estudo psicossocial compreendendo o 

núcleo familiar das partes e requisite-se ao Conselho Tutelar, as 

informações associadas ao atendimento dispensado aos filhos havidos 

em comum. Após, venham-me os autos conclusos para possível 

designação de audiência de instrução e julgamento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 15 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-59.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE PINOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REU)

 

INTIMO da parte Autora, através de seu Procurador, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 23 de junho de 2020 às 

15:30 hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000543-90.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES GERALDO TRABACHIN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000543-90.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: EUCLIDES GERALDO 

TRABACHIN Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 
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consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 16 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000549-97.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILZA APARECIDA LOPES (EXECUTADO)

REGINA DIAS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000549-97.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: REGINA DIAS DO 

NASCIMENTO, MAILZA APARECIDA LOPES Vistos etc. Recebo a inicial e 

seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses, FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

em caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, 

certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de 

averbação junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, §1º). As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. Cite(m)

-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 16 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-46.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULINA FELINA DE BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000587-46.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): JULINA FELINA DE BONFIM REU: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar inicial, juntando aos autos, comprovantes de pagamentos 

referentes as contas que perfaziam o importe de R$ 40,00 (quarenta 

reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), sob pena de indeferimento da petição 

inicial (art. 321, NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1000428-69.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK OAB - MT13494-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE PEREIRA OAB - 719.853.871-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. S. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000428-69.2020.8.11.0005. 

REPRESENTANTE: CRISTIANE PEREIRA REU: WELINGTON CONTNEN DA 

SILVA LEAL Vistos etc. Cuida-se de Acordo de Alimentos, Guarda e 

Regulamentação de Visitas proposta por GAEL PEREIRA LEAL 

representado por RAYANE RODRIGUES PEREIRA, devidamente 

representada pela Sra. CRISTIANE PEREIRA, e WELINGTON COTNEN DA 

SILVA LEAL, por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, já 

qualificados nos autos. Narra o acordo que Rayane Rodrigues e Welington 

Cotnen são genitores do menor Gael, nascido em 28 de fevereiro de 2020 

e avençaram quanto a fixação dos alimentos, a guarda e da 

regulamentação das visitas. Requereram, a concessão da gratuidade da 

justiça, com posterior homologação do acordo. Breve relato. Decido. O 

pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se 

que o Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

“Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelo documento (ids. 30151305 e 

30151317) demonstra que as partes não possuem rendimentos 

suficientes para o desembolso das despesas do processo, porque há 

risco de comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante 

do documento firmado pelas partes, não havendo nos autos, pelo menos 

até agora, prova no sentido de que podem arcar com as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita 

aos autores, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Atendidos, pois, os 

requisitos indicados no artigo 2º da Lei 5.478/68, que prescrevem que o 

credor de alimentos dirigir-se-á ao Juízo competente, provando apenas o 

vínculo de parentesco com o requerido, o dever de prestar alimentos é 

líquido e certo. Assim, com base no artigo 4º da Lei 5.478/68, 

considerando o binômio necessidade e possibilidade, sendo certo que 

esta última condição é prematura para aferição nesse momento 

processual, FIXO alimentos provisórios, em favor da requerente, em 30% 

(trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente de forma mensal, mais 

50% de despesas extraordinárias, valor esse que deverá ser entregues 

em mãos do genitor até o dia 10 de cada mês, mediante recibo. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. Determino o processamento do 

feito em segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II do NCPC. 

Abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Diamantino/MT, 15 de abril de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000548-15.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000548-15.2020.8.11.0005. AUTOR: 

FRANCISCO ARQUINO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que trata-se de ação de 

concessão de benefício previdenciário por idade rural com pedido de 

tutela de urgência, sendo que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

figura no polo passivo da ação, assim, encaminhem-se os autos ao Juiz 

Federal da Subseção Judiciária de Diamantino/MT, procedendo-se as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino/MT, 16 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000547-30.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIANE ALMEIDA NARITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE AMORIM MENDIOLA (EXECUTADO)

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000547-30.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: CLARIANE ALMEIDA NARITA EXECUTADO: VINICIUS DE 

AMORIM MENDIOLA Vistos etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de 

imposto de renda da genitora do menor. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000496-19.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. D. (REQUERENTE)

E. L. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE DIAS LEITE OAB - RS105393 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000496-19.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: ELMIRIO LUIS DICKEL, NADIR DOS SANTOS DICKEL Vistos 

etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de renda. Decorrido 

o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 16 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000385-35.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONES LIBER CARDOSO OAB - MT20082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000385-35.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: GABRIELLE NATHALLIE CARDOSO BATISTA EXECUTADO: 

GERALDO BATISTA Vistos etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de 

imposto de renda. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000540-38.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO CASSIMIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000540-38.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): ALVINO CASSIMIRO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que 

trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário por idade rural 

com pedido de tutela de urgência, sendo que o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS figura no polo passivo da ação, assim, 

encaminhem-se os autos ao Juiz Federal da Subseção Judiciária de 

Diamantino/MT, procedendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

16 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000129-92.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENIR LUIS BORGES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Embargado: 1) Da interposição do presente Embargos 

à Execução - PJe 10011406-17.2018.8.11.0005. 2) Para querendo para 

apresentar resposta no prazo legal. 3) Que os embargos à execução, 

foram recebidos sem efeito suspensivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NACISIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REU)

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000681-91.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): NACISIO DE ANDRADE REU: CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por NACISIO DE ANDRADE (id.24078137) em face 

da decisão de id. 23718475. O embargante alega que houve omissão e 

contradição na sentença. É o breve relatório. Decido. Conheço dos 

embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. Verifica-se 

que o embargante possui razão no que concerne a análise do pedido de 

custas ao final do processo, e que por um equívoco deixou de ser 

analisado naquele momento. Ressalta-se que os artigos 82, § 1º, e 98, § 

6º, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que as despesas 

com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pelo autor 

da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Juízo, o seu 

pagamento de forma parcelada, vejamos: “Art. 82. [...] § 1o Incumbe ao 

autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz 

determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua 

intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”. “Art. 98 [...] § 6o 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. Portanto, a regra é no sentido de que a parte deve pagar 

as custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada, e a exceção, 

relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a isenção ao pagamento. 

Vislumbra-se que sequer é mencionado no dispositivo legal que rege a 
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matéria, a possibilidade de adiamento da obrigação para o final do 

processo, mas sim apenas de parcelamento. Inviável, pois, a criação de 

uma terceira opção, destinada aqueles que, mesmo não litigando sob o 

pálio da justiça gratuita pretendem remeter o pagamento das custas ao 

término do processo. Nesse sentido, segue entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA- DECISÃO QUE INDEFERE O 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA LIDE- HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 1.015 do Código 

de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão 

interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, 

no qual não se encontra inserido a hipóteses de indeferimento de 

pagamento de CUSTAS ao FINAL da lide. Ainda que fosse possível a 

análise do recurso, os artigos 82, § 1º e 98, § 6º, ambos do CPC 

estabelecem que as despesas com CUSTAS processuais devem ser 

pagas de forma antecipada pelo autor da demanda, podendo, conforme o 

caso ser efetuado o pagamento de forma parcelada. ” (N.U 

1006909-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019). Desta forma, 

indefiro o pedido de custas ao final do processo. Em relação as demais 

alegações, verifica-se que as mesmas já foram analisadas e 

fundamentadas de maneira clara, precisa e não apresenta qualquer 

omissão ou obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta 

qualquer rediscussão. Neste sentido, são incabíveis embargos de 

declaração utilizados: O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os 

embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração e JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, somente, para 

analisar o pedido de custas ao final do processo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NACISIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REU)

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO OAB - PR17916 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA OAB - PR0038602A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000681-91.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): NACISIO DE ANDRADE REU: CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por NACISIO DE ANDRADE (id.24078137) em face 

da decisão de id. 23718475. O embargante alega que houve omissão e 

contradição na sentença. É o breve relatório. Decido. Conheço dos 

embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. Verifica-se 

que o embargante possui razão no que concerne a análise do pedido de 

custas ao final do processo, e que por um equívoco deixou de ser 

analisado naquele momento. Ressalta-se que os artigos 82, § 1º, e 98, § 

6º, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que as despesas 

com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pelo autor 

da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Juízo, o seu 

pagamento de forma parcelada, vejamos: “Art. 82. [...] § 1o Incumbe ao 

autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz 

determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua 

intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”. “Art. 98 [...] § 6o 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. Portanto, a regra é no sentido de que a parte deve pagar 

as custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada, e a exceção, 

relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a isenção ao pagamento. 

Vislumbra-se que sequer é mencionado no dispositivo legal que rege a 

matéria, a possibilidade de adiamento da obrigação para o final do 

processo, mas sim apenas de parcelamento. Inviável, pois, a criação de 

uma terceira opção, destinada aqueles que, mesmo não litigando sob o 

pálio da justiça gratuita pretendem remeter o pagamento das custas ao 

término do processo. Nesse sentido, segue entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA- DECISÃO QUE INDEFERE O 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA LIDE- HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 1.015 do Código 

de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão 

interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, 

no qual não se encontra inserido a hipóteses de indeferimento de 

pagamento de CUSTAS ao FINAL da lide. Ainda que fosse possível a 

análise do recurso, os artigos 82, § 1º e 98, § 6º, ambos do CPC 

estabelecem que as despesas com CUSTAS processuais devem ser 

pagas de forma antecipada pelo autor da demanda, podendo, conforme o 

caso ser efetuado o pagamento de forma parcelada. ” (N.U 

1006909-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019). Desta forma, 

indefiro o pedido de custas ao final do processo. Em relação as demais 

alegações, verifica-se que as mesmas já foram analisadas e 

fundamentadas de maneira clara, precisa e não apresenta qualquer 

omissão ou obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta 

qualquer rediscussão. Neste sentido, são incabíveis embargos de 

declaração utilizados: O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os 

embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração e JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, somente, para 

analisar o pedido de custas ao final do processo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NACISIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REU)

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO OAB - PR17916 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA OAB - PR0038602A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000681-91.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): NACISIO DE ANDRADE REU: CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por NACISIO DE ANDRADE (id.24078137) em face 

da decisão de id. 23718475. O embargante alega que houve omissão e 

contradição na sentença. É o breve relatório. Decido. Conheço dos 

embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. Verifica-se 

que o embargante possui razão no que concerne a análise do pedido de 

custas ao final do processo, e que por um equívoco deixou de ser 
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analisado naquele momento. Ressalta-se que os artigos 82, § 1º, e 98, § 

6º, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que as despesas 

com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pelo autor 

da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Juízo, o seu 

pagamento de forma parcelada, vejamos: “Art. 82. [...] § 1o Incumbe ao 

autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz 

determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua 

intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”. “Art. 98 [...] § 6o 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. Portanto, a regra é no sentido de que a parte deve pagar 

as custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada, e a exceção, 

relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a isenção ao pagamento. 

Vislumbra-se que sequer é mencionado no dispositivo legal que rege a 

matéria, a possibilidade de adiamento da obrigação para o final do 

processo, mas sim apenas de parcelamento. Inviável, pois, a criação de 

uma terceira opção, destinada aqueles que, mesmo não litigando sob o 

pálio da justiça gratuita pretendem remeter o pagamento das custas ao 

término do processo. Nesse sentido, segue entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA- DECISÃO QUE INDEFERE O 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA LIDE- HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 1.015 do Código 

de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão 

interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, 

no qual não se encontra inserido a hipóteses de indeferimento de 

pagamento de CUSTAS ao FINAL da lide. Ainda que fosse possível a 

análise do recurso, os artigos 82, § 1º e 98, § 6º, ambos do CPC 

estabelecem que as despesas com CUSTAS processuais devem ser 

pagas de forma antecipada pelo autor da demanda, podendo, conforme o 

caso ser efetuado o pagamento de forma parcelada. ” (N.U 

1006909-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019). Desta forma, 

indefiro o pedido de custas ao final do processo. Em relação as demais 

alegações, verifica-se que as mesmas já foram analisadas e 

fundamentadas de maneira clara, precisa e não apresenta qualquer 

omissão ou obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta 

qualquer rediscussão. Neste sentido, são incabíveis embargos de 

declaração utilizados: O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os 

embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração e JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, somente, para 

analisar o pedido de custas ao final do processo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000681-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NACISIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REU)

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO OAB - PR17916 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA OAB - PR0038602A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000681-91.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): NACISIO DE ANDRADE REU: CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por NACISIO DE ANDRADE (id.24078137) em face 

da decisão de id. 23718475. O embargante alega que houve omissão e 

contradição na sentença. É o breve relatório. Decido. Conheço dos 

embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. Verifica-se 

que o embargante possui razão no que concerne a análise do pedido de 

custas ao final do processo, e que por um equívoco deixou de ser 

analisado naquele momento. Ressalta-se que os artigos 82, § 1º, e 98, § 

6º, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que as despesas 

com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pelo autor 

da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Juízo, o seu 

pagamento de forma parcelada, vejamos: “Art. 82. [...] § 1o Incumbe ao 

autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz 

determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua 

intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”. “Art. 98 [...] § 6o 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. Portanto, a regra é no sentido de que a parte deve pagar 

as custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada, e a exceção, 

relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a isenção ao pagamento. 

Vislumbra-se que sequer é mencionado no dispositivo legal que rege a 

matéria, a possibilidade de adiamento da obrigação para o final do 

processo, mas sim apenas de parcelamento. Inviável, pois, a criação de 

uma terceira opção, destinada aqueles que, mesmo não litigando sob o 

pálio da justiça gratuita pretendem remeter o pagamento das custas ao 

término do processo. Nesse sentido, segue entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA- DECISÃO QUE INDEFERE O 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA LIDE- HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 1.015 do Código 

de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão 

interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, 

no qual não se encontra inserido a hipóteses de indeferimento de 

pagamento de CUSTAS ao FINAL da lide. Ainda que fosse possível a 

análise do recurso, os artigos 82, § 1º e 98, § 6º, ambos do CPC 

estabelecem que as despesas com CUSTAS processuais devem ser 

pagas de forma antecipada pelo autor da demanda, podendo, conforme o 

caso ser efetuado o pagamento de forma parcelada. ” (N.U 

1006909-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019). Desta forma, 

indefiro o pedido de custas ao final do processo. Em relação as demais 

alegações, verifica-se que as mesmas já foram analisadas e 

fundamentadas de maneira clara, precisa e não apresenta qualquer 

omissão ou obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta 

qualquer rediscussão. Neste sentido, são incabíveis embargos de 

declaração utilizados: O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os 

embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração e JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, somente, para 

analisar o pedido de custas ao final do processo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NACISIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REU)

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO OAB - PR17916 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA OAB - PR0038602A 
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(ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000384-50.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINA ANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

EDEMIR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO 2ºOFICIO DE DIAMANTINO MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000384-50.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: EDEMIR GONCALVES DA SILVA, ACELINA ANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CARTORIO 2ºOFICIO DE DIAMANTINO MT Vistos 

etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 15 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001309-80.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IOHANNA SAMARA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

UNEMAT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001309-80.2019.8.11.0005. 

IMPETRANTE: IOHANNA SAMARA DA COSTA IMPETRADO: UNEMAT, 

MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IOHANNA 

SAMARA DA COSTA em face de ato coator do SR. REITOR DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO UNEMAT. A impetrante 

alega que concorreu as vagas do curso de Graduação em Administração 

oferecidas pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, 

Campus Universitário de Diamantino. Informa que se inscreveu através do 

Sistema de Seleção Unificada – SISU, que é o sistema informatizado do 

Ministério da Educação, por meio do qual as instituições públicas de ensino 

superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. Assevera 

que concorreu na qualidade de cotista, sendo submetida a avaliação de 

uma banca da instituição impetrada, tendo sua inscrição não ratificada, por 

não se enquadrar como cotista. Destaca que foi aprovada em 5º lugar na 

classificação geral. Assegura que recorreu através de recurso 

administrativo, posteriormente, negado sob a alegação de que nunca 

sofreu constrangimento por ser parda, em virtude disso sua inscrição não 

seria ratificada. Reitera que no dia da matrícula compareceu a 

Universidade, contudo, foi impedida de realizar sua matrícula. Aduz que 

obteve nota 90,50, sendo que para utilização de parâmetro a nota da 

última aprovada para as vagas obteve nota 68,75, qual seja, inferior a sua. 

Garante que conseguiu uma nota suficiente para ingressar no curso o 

qual se candidatou na Universidade, tanto nas vagas disponíveis para 

alunos cotistas, como para as vagas disponibilizadas para alunos que não 

são cotistas, a não realização de sua matrícula fere integralmente o seu 

direito líquido e certo. Requereu, liminarmente, a determinação ao reitor da 

impetrada para que realize a inscrição da impetrante no curso de 

Administração, considerando que o período letivo já se iniciou. Pugnou, no 

mérito, que seja concedida a segurança, concedendo o direito da 

impetrada se matricular na Universidade. Instruiu a inicial com documentos. 

Determinada a intimação da impetrada para que em 48 horas se 

manifesta-se acerca dos fatos narrados, id. 23689819. A Universidade 

impetrada se manifestou pela incompetência absoluta deste Juízo para 

julgar e processar o feito, com devida remessa dos autos à Comarca de 

Cáceres, alegando que deve-se utilizar o domicílio funcional da autoridade 

coautora, id. 23950747. Decisão de id. 2582135 rejeitou a preliminar de 

incompetência deste juízo e deferiu o pleito liminar para determinar que a 

impetrada realize a inscrição da impetrante no curso de administração. 

Universidade do Estado de Mato Grosso apresentou informações (id. 

25620148), informando o cumprimento da medida liminar e rechaçando os 

argumentos despendidos na inicial. O Ministério Público se manifestou pela 

denegação da segurança, id. 26218299. É o breve relato. Fundamento. 

DECIDO. Inicialmente, em sede de apresentação de informações (id. 

25620148), a impetrada reiterou o pedido de incompetência deste Juízo, 

todavia, conforme se verifica de decisão de id. 2582135, a preliminar 

arguida já foi rejeitada. Passamos à questão meritória. Convém destacar 

que o Mandado de Segurança está previsto no inciso LXIX, do artigo 5° da 

Constituição Federal. Vejamos: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público; (...) Ressalta-se que o Mandado de 

Segurança se trata de remédio constitucional e está, devidamente, 

regulamentado por norma infraconstitucional. In casu, pretende a presente 

ação mandamental, em suma, que seja determinado a parte impetrada que 

realize a inscrição da impetrante no curso de Administração no campus de 

Diamantino-MT. O impetrado informou que, em relação ao impedimento da 

efetivação da matrícula, foi devidamente justificada e baseada em critério 

objetivo, uma vez que a Comissão de Verificação utilizou metodologia de 

cor ou raça definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. Ademais, assevera que, pautando-se nisso, considerou-se que a 

impetrante não se enquadra na categoria negra para efeito de reserva de 

vagas para estudantes negros, por não apresentar as características do 

fenótipo próprio da população negra, o que ocasionou na sua eliminação 

do certame Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante 

alcançou nota 90,50, sendo que para utilização de parâmetro a nota da 

última aprovada para as vagas obteve nota 68,75, conforme quadro de 

classificação geral (id. 23424899). Cumpre mencionar que, embora tenha 

sido concluído que a impetrante não atendia as características fenotípicas 

exigidas no edital para enquadrá-la como pessoa negra (preta ou parda), 

tal conclusão não tem o condão de eliminá-la do certame como um todo, 

mas tão somente da lista destinada aos cotistas. Eis as jurisprudências: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

VAGAS RESERVADAS AOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. EXCLUSÃO 

DO REGIME DE COTAS. NÃO ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DIREITO À 

DISPUTA DAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. (...) Cuida-se de caso 

em que a agravante foi aprovada para o curso de Matemática- 

Licenciatura, da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, para a vaga de 

cota social. Na fase presencial de aferição da veracidade das 

informações contidas na autodeclaração racial, perante a Comissão de 

Heteroidentificação, a candidata teve indeferida a sua condição de parda, 

o que ensejou a sua eliminação total do concurso. Embora a Comissão 

Avaliadora tenha considerado que a agravante não possuía as 

características fenotípicas exigidas no edital para enquadrá-la como 

pessoa negra (preta ou parda), esta decisão não pode ter o condão de 

eliminá-la do certame como um todo, mas tão só da lista destinada aos 

cotistas. Este Órgão Julgador tem o posicionamento consolidado de que se 

o candidato possuir nota suficiente para a sua aprovação no número de 

vagas da ampla concorrência, não há falar em sua eliminação do certame. 

Precedente: PROCESSO: 08038598720154050000, AG/SE, 

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª 

Turma, JULGAMENTO: 16/09/2015, PUBLICAÇÃO: Agravo de instrumento 

parcialmente provido, para atender ao pedido subsidiário, a fim de que o 

agravante concorra às vagas destinadas à ampla concorrência.” (TRF-5 - 

AG: 08108998120194050000, 2ª Turma, Relator: Desembargador Federal 

Leonardo Carvalho, J: 21/11/2019). “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

AMAZONAS. ERRO NA INSCRIÇÃO. SISTEMA DE COTAS. MATRÍCULA. 
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NOTA SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DE AMPLA 

CONCORRÊNCIA. 1. O erro do candidato, na inscrição do vestibular, por 

opção pelo sistema de cotas, não deve acarretar sua exclusão do 

certame e impedir sua matrícula, considerando que obteve nota que 

permite sua classificação dentro do número de vagas na lista geral dos 

candidatos que não concorrem no sistema de cotas. 2. Sentença 

reformada. 3. Apelação provida, para reformar a sentença e julgar 

procedente o pedido.” (TRF-1 - AMS: 00018751820154013200, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: 14/11/2018). Nessa toada, tendo a impetrante logrado êxito 

na aprovação do processo seletivo para o provimento de vagas na 

instituição impetrada e obtido pontuação suficiente para aprovação, tanto 

na modalidade cotista quando na modalidade de ampla concorrência, seu 

não atendimento ao critérios estabelecidos da modalidade de cotas não 

ocasiona exclusão do certame. Desta forma, não há outro deslinde para o 

feito, senão a concessão da segurança. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

concedo a segurança pretendida, tornando definitiva a ordem 

mandamental determinando que a impetrada realize a inscrição da 

impetrante no curso de administração. Determino a vara judicial o 

cumprimento do disposto no artigo 13, da Lei 12.016/2009. Não há 

condenação em honorários advocatícios, consoante o disposto na súmula 

512 do STF. Decorrido o prazo recursal voluntário, remeter os autos ao 

Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, para o reexame necessário. Às 

providências. Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000787-53.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO BENAMOR FERILLES OAB - RJ152961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000787-53.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA REU: ARLINDO 

JOSE VILELA Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração interposto 

por AGROMON S.A. – AGRICULTURA E PECUÁRIA (id.23915843) em face 

da sentença de id. 23352969. O embargante alega que houve omissão e 

contradição na sentença. É o breve relatório. Decido. Conheço dos 

embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, 

as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se identificam 

com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC. Isso porque, como 

cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, 

precisa e não apresenta qualquer omissão ou obscuridade, 

considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão. 

Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados: O 

Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de declaração 

não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente quando os 

utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da 

controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010). Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000533-46.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000533-46.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: RENATO DE SOUZA 

RAMOS Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

Relata a parte autora, que firmou por força de instrumento particular, 

concedeu a parte demandada um empréstimo bancário, sendo entregue 

em garantia da dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL 

nº 911/1969, o bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se 

inadimplente com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em 

mora por meio de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, 

requereu a concessão de medida liminar que determine a busca e 

apreensão do bem em questão. Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. 

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em 

contrato de alienação fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora 

do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação expedida 

por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do 

título, a critério do credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. 

Após a análise da inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes 

os requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo 

autor, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como 

se desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do 

protesto/notificação/intimação do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 

3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos 

autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte 

demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte demandada para que 

em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a 

faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (Novo CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

16 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-89.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS AVILLA PASETTO OAB - SP68268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000362-89.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato de Financiamento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

ajuizada por ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Relata a parte autora que firmou com a instituição requerida 

contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 22.525,54 (vinte e 

dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), 

parcelado em 48 prestações de R$750,16 (setecentos e cinquenta reais e 

dezesseis centavos); todavia, assevera a existência de diversas 

irregularidades. Informa que apenas após o adimplemento de 20 parcelas 

recebeu uma cópia do referido contrato, constatando-se, então, a prática 

de cobranças ilegais. Requereu, liminarmente, consignação em pagamento 

do valor incontroverso referente às parcelas vencidas e vincendas no 

tocante aos juros e tarifas; ou, caso esta não seja o entendimento, a 

autorização a consignação em juízo do valor incontroverso referente às 

parcelas vencidas e vincendas no tocante as tarifas; consignação em 

pagamento do valor das parcelas contratadas em juízo. Protesta, ainda, 

em sede de liminar, a manutenção da posse do bem e a abstenção de 

negativação do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito. 

DECIDO. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece 

acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 
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parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelo documento (ids. 29655379 e 30677093) demonstra que a 

parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante dos documentos firmados pelo 

autor, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de 

que ele pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Passo a 

análise do pedido de tutela de urgência. In casu, a parte autora almeja, em 

tutela de urgência, o depósito em juízo do valor que entende incontroverso 

das parcelas vencidas e vincendas no tocante aos juros e tarifas ou 

apenas em relação as tarifas ou o depósito do valor das parcelas 

contratadas; a abstenção de negativação do nome do autor dos cadastros 

restritivos de crédito e a manutenção da posse do bem. Verifico que, o 

pedido de depósito em juízo dos valores incontroversos ou mesmo dos 

valores contratados, não merece guarida. Com efeito, o art. 300, do Novo 

CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Pois bem. O 

tomador do empréstimo, além de quantificar na petição inicial o valor que 

entende devido, deverá pagar o valor incontroverso, a meu turno, à 

Instituição Financeira, a qual é obrigada a aceitar o pagamento, realizado 

diretamente ou emitir boleto constando valor incontroverso. De fato, a 

norma se coaduna ao dever imposto às partes de lealdade processual e 

de cooperação, porquanto a parte autora não pode se valer 

irresponsavelmente de demanda judicial com o escopo de deixar de honrar 

o contrato anteriormente celebrado. Dessa forma, é que o § 2º, do art. 

330, do CPC/2015 veio positivar, afastando qualquer dúvida quanto ao 

tema, a imprescindibilidade do pagamento do valor incontroverso, que não 

pode ser interrompido, ‘in verbis’: “Art. 330. (...) § 2o Nas ações que 

tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. ” Nessa linha, 

o pedido de pagamento do valor que a parte entende correto deve ser 

feito à Instituição Financeira na data do vencimento e não por meio de 

depósito judicial. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANULATÓRIA DE CLÁUSULA – CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE BEM IMÓVEL – DEPÓSITO 

JUDICIAL DO VALORES INCONTROVERSO – PARCELAS VINCENDAS – 

FALTA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO. 

Ausente a verossimilhança das alegações não se defere a liminar para 

afastar os efeitos da mora, sendo vedado o depósito judicial dos valores 

ofertados pelo devedor por força do art. 285-B, §1º, do CPC, sobretudo 

porque a consignação não afasta os efeitos da mora. Falece de interesse 

aquele que pretende depositar parcelas vincendas.” (TJ/MT - AI 

92097/2013, Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, J: 25/02/2014, P: 

07/03/2014). Lado outro, no que concerne ao pedido de abstenção de 

negativação do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, 

verifico que o pedido liminar não merece prosperar. Com relação ao pedido 

liminar para baixa da anotação negativa em nome da parte requerente 

junto aos órgãos de restrição de crédito, a jurisprudência orienta que 

mesmo que tragam como objeto a própria discussão da dívida, “não cabe a 

concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes 

nos cadastros de restrição ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, 

demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom 

direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou 

preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.” (STJ – Quarta 

Turma – REsp n. 822617/SP – DJ 16/05/2006, p. 495). In casu, as 

alegações trazidas pela parte autora, neste momento, apresentam-se 

carentes de sustentação verossímil capaz de assegurar o deferimento 

liminar, posto que são amplamente questionáveis, pela ausência de 

documento hábil e suficiente a demonstrar a alegada abusividade. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DO SERASA – 

AUSENCIA DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS OU DE 

CAUÇÃO IDÔNEA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO – DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES – DEVER DE EXIBIR – 

AGRAVO PARCIAMENTE PROVIDO. A exclusão do nome do devedor do 

SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito depende do 

preenchimento de três requisitos: a) ação proposta por ele contestando a 

existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da 

cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a 

contestação, que haja deposito da parte incontroversa ou a prestação de 

caução idônea, a critério do magistrado. É obrigação da instituição 

financeira manter os microfilmes dos contratos firmados com seus 

clientes, enquanto não transcorrido o prazo prescricional. Inteligência da 

Resolução n° 913/84 do BAEN. (AI 94030/2012, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, J: 07/11/2012, P: 13/11/2012). 

Nessa senda, salientou o saudoso Min. Carlos Alberto Menezes Direito 

que, "o Código de Defesa do Consumidor ampara o hipossuficiente em 

defesa dos seus direitos, mas não é escudo para inadimplentes". 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de 

que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do 

CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O deferimento do pedido de manutenção na 

posse do bem exige que o devedor demonstre a verossimilhança das 

alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos 

financeiros capazes de elidir a mora, bem como que deposite o valor 

incontroverso da dívida ou preste caução idônea. Precedentes. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 424142 MS 

2013/0367485-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 27/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/06/2014). Logo, indefiro o pedido. Com relação ao pedido liminar de 

manutenção do bem na posse da parte autora enquanto pendente a lide, 

também entendo que não merece prosperar. Isso porque o objeto discutido 

no presente caso, não é a permanência do bem objeto oriundo da 

alienação fiduciária, mas sim eventuais abusividades ou nulidades nos 

termos do contrato firmado entre as partes. Com efeito, o deferimento do 

pedido de tutela antecipada para permanecer o bem nas mãos do devedor 

retiraria do credor o seu direito de ação, previsto no inciso XXXV, artigo 

5º, da Constituição Federal, que assim determina: "XXXV - a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Não 

é outro o entendimento da jurisprudência: “ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

REVISÃO DE CONTRATO - LIMINAR -MANUTENÇÃO NA POSSE DO 

VEÍCULO E DEPÓSITO JUDICIAL -INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. A singela propositura de demanda para a 

discussão do débito, não constitui, por si só, requisito à concessão de 

medida liminar, de modo a manter o devedor na posse do veículo ou 

autorizá-lo a efetivar depósito judicial, exigindo-se a efetiva demonstração 

de aparência do bom direito e perigo na demora.” (TJ-SP - AI: 

990092999427, Relator: Clóvis Castelo, 35ª Câmara de Direito Privado, J: 

01/02/2010, P: 05/02/2010). Ainda assim, a parte requerente não trouxe 

qualquer prova inequívoca a sustentar a verossimilhança em suas 

alegações no sentido de que o requerido, injustamente, tenha praticado 

qualquer ato turbativo, considerando-se que o depósito mensal do valor 

incontroverso da dívida não é suficiente para afastar o direito do 

requerido, porquanto apenas o depósito da totalidade do débito é que 

elidirá a mora. Ademais, a parte autora não demonstrou nos autos, de 

forma satisfatória, que a manutenção dos bens em suas mãos seja 

indispensável à prática de suas atividades profissionais. Portanto, indefiro 

o pedido de manutenção do bem na posse da parte autora. Ante o 

exposto, INDEFIRO todos os pedidos liminares. DEFIRO a justiça gratuita a 

parte autora, forte no art. 98, do CPC/2015. Nos termos do artigo 334 do 

NCPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, para que, designe audiência 
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de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. Alcançada 

a composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29886 Nr: 1030-68.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca 

de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO nos autos, e/ou sua devida distribuição no 

Juízo deprecado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29886 Nr: 1030-68.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a apresentação 

do mosaico das áreas a serem avaliadas, para que torne possível o 

cumprimento da CP a ser distribuída à Comarca de São José do Rio Claro 

MT, conforme informado às fls. 132 verso, o que motivou a devolução da 

missiva anteriormente, conforme certidão de fls. 133 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27238 Nr: 1365-24.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Maria Claudia Heming dos Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): DELIRIO MERISIO

Localidade: COHAB MORUMBI - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: INTIMAR PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87702 Nr: 3502-32.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Ignez Assessoria e Consultoria 

Agropecuaria SC, Flávio Fernandes Sisti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): FLAVIO FERNANDES SISTI E OUTRO

Localidade: BAIRRO CENTRO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130001 Nr: 2844-95.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira de Araújo, Sérgio Luiz Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Carvalho de Santana - 

OAB:7066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT, Valentina 

Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Intimo o Embargado FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO, para nos termos 

da decisão de fls. 400, providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do Embargado: Sergio Luiz Gaino

 Localidade: BAIRRO CENTRO - ALTO PARAGUAI/MT

Finalidade da Diligência: CONSTATAÇÃO

VALOR: R$ 90,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27766 Nr: 1715-12.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilton Sobral da Silva, Euclides Geraldo 

Trabachin, Amalia Redigolo Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte Credora, para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão de guia 

de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados 

abaixo especificado:
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Nome do(s) executado(s): ADEMILTON SOBRAL DA SILVA E OUTROS

Localidade: GLEBA SETE LAGOAS - ALTO PARAGUAI/MT

Finalidade da Diligência: PENHORA, AVALIAÇAO E INTIMAÇAO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44114 Nr: 778-26.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Castrillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadson Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:54.415/RJ

 Intimo a parte Credora, a juntar Certidão atualizada do imóvel de matrícula 

nº 24.23 do RGI de Barra do Bugres/MT, no prazo de 10 dias, objetivando 

o cumprimento do despacho de fls. 172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5377 Nr: 1000-14.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Geraldo Vattos, José Roberto Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): PAULO GERALDO VATTOS E OUTRO

Localidade: BAIRRO CENTRO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27861 Nr: 1776-67.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin, Martha Fonseca Manzano 

Trabachin ( Anuente Hipotecário ), Amália Redigolo Trabachin ( Anuente 

Hipotecário )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte Credora, para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão de guia 

de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados 

abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): WALTER TRABACHIN E OUTROS

Localidade: BAIRRO NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: PENHORA E INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27861 Nr: 1776-67.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin, Martha Fonseca Manzano 

Trabachin ( Anuente Hipotecário ), Amália Redigolo Trabachin ( Anuente 

Hipotecário )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Intimo o Credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2500 Nr: 211-49.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Flávio Mariotto, Vitor Hugo Mariotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:28591/RS

 Intimo o Credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4871 Nr: 351-59.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Elizeu Hammes, Arlete Neumann Hammes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para recolher à custas do Selo de Autenticidade para 

encaminhamento do Termo de Penhora, para averbação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000144-61.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR BARIVIERA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO OAB - GO29883 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000144-61.2020.8.11.0005. 

IMPETRANTE: CLAUDIR BARIVIERA IMPETRADO: COORDENADOR GERAL 

DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por CLAUDIR 

BARIVIERA em face do ato praticado pelo CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Relata o impetrante que foi 

autuado por suposta infração fiscal no valor de uma multa de R 

$354.602,99 (trezentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e dois reais 

e noventa e nove centavos), conforme Auto de Infração nº. 

645905/1760/39/2019 e, encontra-se pendente o julgamento de recurso 

administrativo e, judicial, vez que ajuizou ação declaratória de nulidade de 

crédito tributário. Assevera que o impetrado de forma unilateral, 

suspendeu a sua qualidade de produtor rural sem qualquer aviso, 

impossibilitado de gozar das benesses fiscais atribuídas a atividade rural 

em sua inscrição estadual nº13.343.520-2, conforme previsto e autorizado 

por lei, tais como o diferimento do ICMS nos termos da Lei Complementar 

nº 631, de 31 de julho de 2019. Informa a existência do ajuizamento de 

Ação Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário c/c Pedido de 

Indenização c/c pedido de tutela antecipada de urgência, autos tombado 

sob nº 24181-53.2019.811.0055, pendente de prolatação de sentença. 

Requer em sede de tutela de urgência a abertura da inscrição estadual nº 

13.343.520-2 em seu nome com a qualificação como produtor rural, para 

que possibilite comprar insumos e vender a sua produção que se encontra 

na iminência de colheita, sob o amparo das benesses previstas na Lei 

Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019. Foi determinado a emenda 
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da inicial, sendo cumprida pelo impetrante. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relatório. DECIDO. Ensina HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra 

"Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção, Habeas Data", editora Revista dos Tribunais, 13ª edição, pág. 3 

que: "Mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição 

de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou 

universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que 

categoria for e quais forem as funções que exerça (Constituição da 

República, art. 5º, LXIX e LXX - Lei 1.533/51, art. 1º)." O art. 7º, inc. III, da 

Lei nº 12016/2009, autoriza o juiz, ao despachar a inicial, a ordenar "que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica." (fumus boni juris e periculum in mora). Estando presentes tais 

requisitos, decorre da livre convicção e prudente arbítrio do juiz a 

concessão ou a suspensão da liminar antes da sentença final. Trata-se, 

pois, de um juízo preambular e provisório, que precede e independe da 

sentença de apreciação do mandamus. Para o cabimento da ação 

mandamental, entretanto, há que se constatar presentes os pressupostos 

de admissibilidade que lhes são próprios, quais sejam: 1) direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e demonstrado 

de plano; 2) ato coator praticado com ilegalidade ou abuso de poder; 3) 

ser autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público o responsável pelo ato atacado; 4) prazo, 

competência para julgar e outros, dentre os quais definitivamente não 

estão elencados o fumus boni juris ou periculum in mora. Pois bem. Da 

análise dos autos, em sede de cognição sumária, verifico a existência da 

fumaça do bom direito, ou seja, a comprovação dos motivos que ensejam 

o pedido inicial. Tal se dá pelo fato da existência do ajuizamento da Ação 

Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário c/c Pedido de Indenização 

c/c pedido de tutela antecipada de urgência, autos tombado sob nº 

24181-53.2019.811.005, pendente de julgamento. Já o perigo da demora 

ou de ocorrência de lesão irreversível repousa no fato da impossibilidade 

do impetrante em exercer livremente as suas atividades da qualidade de 

produtor rural vinculado a Inscrição Estadual nº 13.343.520-2, o que lhe 

trará enormes prejuízos financeiros e de mercado, ante a maturação da 

soja e iminência de colheita da safra verão, e, consequente plantio da 

safrinha de milho ano 2020. Em casos análogos, eis a jurisprudência: 

“MANDADO DE SEGURANÇA – REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

E AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – 

RECUSA FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – 

IMPOSSIBILIDADE. A recusa, por parte da Fazenda Pública, de reativação 

de inscrição estadual e de fornecimento de Autorização para Impressão 

de Documentos Fiscais – AIDF, com base na falta de pagamento de 

tributos, cerceia a liberdade do exercício da atividade econômica, e se 

constitui em procedimento coercitivo para o recebimento de tributos, o que 

não é permitido, haja vista a existência de meio idôneo para tanto, qual 

seja, a Ação de Execução Fiscal”. (TJ/MG - Reexame Necessário-Cv 

1.0024.07.464966-6/001. Rel Des. Edivaldo George dos Santos, 7ª Câmara 

Cível, J: 20/05/2008, P: 05/06/2008). Ante o exposto, por estar provada 

violação a direito líquido e certo do impetrante, concedo a segurança para 

anular o ato emanado da autoridade coatora, via de consequência 

DETERMINO a imediata abertura da inscrição estadual nº 13.343.520-2 em 

nome do impetrante com a qualificação como produtor rural, para que 

possibilite comprar insumos e vender a sua produção. NOTIFIQUE-SE as 

impetradas, enviando-lhe cópias da inicial e dos documentos, a fim de que, 

cumpram imediatamente esta medida liminar, e no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 12.016/2009). Se as 

informações vierem acompanhadas de documentos, intimem-se os 

impetrantes para manifestação, em 05 (cinco) dias. Dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009). Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público Estadual (art. 12, da Lei nº 12.016/2009). Diamantino, 16 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-72.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000583-72.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ANTONIO JOSE 

ORMOND ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELICA RODRIGUES 

MACIEL POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001057-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BRASILEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ANDRADE OAB - GO30726 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a procuradora do exequente para manifestar quanto 

prosseguimento do feito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-72.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000583-72.2020.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO JOSE ORMOND 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código 

de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

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

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

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

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo ausentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida. É que em pese 

a alegação da parte autora de estar recebendo inúmeras ligações de 

cobranças da ré acerca de um empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), cujo qual desconhece, verifica-se a ausência de perigo de dano no 

caso concreto, tendo em vista que a parte autora não sofreu nenhum 
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desconto indevido em sua conta a título de cobrança do empréstimo não 

contratado, tampouco sofreu restrição nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, tendo em vista ser muito comum a prática de ligações 

fraudulentas para a cobrança de valores indevidos, no intuito de receber 

vantagem ilícita, tenho que no presente caso se mostra necessário ouvir a 

ré acerca dos fatos alegados na inicial. Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

devendo ser citada e intimada a reclamada para que compareça a 

audiência designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. V. Defiro a gratuidade da justiça. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-53.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GUERREIRO MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000054-53.2020.8.11.0005. REQUERENTE: APARECIDO GUERREIRO 

MOLINA REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os 

termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por 

APARECIDO GUERREIRO MOLINA em face de PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, qualificados nos autos. O 

Requerente realizou uma compra junto à Requerida em 16 de julho de 

2019, tendo realizado o referido parcelamento em 5 parcelas iguais e 

sucessivas no valor de R$ 67,05, compra essa realizada pelo cartão de 

titularidade do Requerente, obtido junto à Requerida sob número 6505 **** 

**** 7648, cujas parcelas mensais incluindo bolsa protegida, encargos de 

financiamento e anuidade, totalizavam a quantia de R$ 85,00 (oitenta e 

cinco reais), todas vencíveis no dia 15 de cada mês. Informa, entretanto, 

que a parcela do mês de novembro venceu em um feriado nacional, 

proclamação da república, razão pela qual efetuou o pagamento no 

primeiro dia útil subseqüente. Ao tentar realizar um empréstimo, foi 

surpreendido com a notícia de que seu nome estaria inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito, e ao averiguar cerca das inscrições percebeu 

uma se tratava da parcela de R$ 85,00, com vencimento para o dia 

15.11.2019, e que havia sido inscrita no mesmo dia do vencimento, e a 

outra inscrição é referente a uma dívida junto ao Banco Bradesco que 

também está sendo discutida judicialmente através dos autos nº 

1000053-68.2020.8.11.0005 . Assim, requer a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida, por sua vez, 

apresentou contestação genérica alegando que agiu em exercício regular 

de direito, requerendo a improcedência do pedido. Inicialmente, ressalto 

que in casu não se aplica a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

uma vez que a inscrição preexistente em nome da parte autora está sendo 

discutida judicialmente. Não há preliminares, de modo que passo ao mérito 

da demanda. Evidente a relação de consumo na espécie, figurando a 

demandante como consumidora e a demandada como fornecedora (CDC, 

art. 2º e 3º). Incidente, pois, as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, e, consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do 

disposto no artigo 6º do Codex. Além disso, o Código de Processo Civil 

estabelece no artigo 373 do Código de Processo Civil que compete ao 

autor apresentar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e ao 

requerido a apresentação de fatos modificativos, extintivos e impeditivos 

do direito do autor (inciso II). Em análise dos autos, a parte autora logrou 

êxito em demonstrar que a negativação ocorreu em razão da parcela com 

vencimento previsto para o dia 15 de novembro de 2019, e, em razão do 

feriado nacional da Proclamação da República, o pagamento ocorreu em 

19.11.2019, conforme se observa pelo comprovante de pagamento de ID. 

27912089 - Pág. 1. Não obstante, a parte autora demonstrou através do 

extrato do SERASA/SPC juntado aos autos, que seu nome foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida mencionada no dia do 

vencimento, dia 15.11.2019. (ID. 27912085 - Pág. 3), ou seja, antes mesmo 

que pudesse realizar o pagamento, já que se tratava de um feriado 

nacional. Verifica-se, portanto, que o autor apresentou os fatos 

constitutivos de seu direito (Art. 373, inciso I, CPC), cabendo a requerida a 

demonstração de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito 

alegado. No entanto, a requerida limitou-se a argumentar que agiu em 

exercício regular de direito ao inscrever a parte autora junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sem, contudo, juntar aos autos qualquer 

documento hábil a demonstrar que a inscrição decorreu de dívida não 

paga, ônus que lhe incumbia (Art. 373, II, CPC). Portanto, verifica-se a 

falha na prestação do serviço ofertado pela ré ao inscrever o nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, 

caracterizando-se o dano moral na modalidade in repsa. Quanto ao tema, 

vejamos a Súmula nº. 22 da Turma Recursal única dos Juizados Especiais 

do Mato Grosso: Súmula 22: “A inserção indevida do nome do consumidor 

em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade in re ipso, salvo se houver negativação preexistente.” E, 

enquanto prestadora de serviços, a demandada responde objetivamente 

pelos danos causados nos termos do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor: Nesse sentido, vejamos: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DE 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA, INCLUSIVE ANTECIPADAMENTE. ATO ILÍCITO 

DEMONSTRADO. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO 

DIREITO DO AUTOR NÃO COMPRVADO, ÔNUS QUE INCUMBIA AO RÉU, 

NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR. DANO 

MORAL CONFIGURADO, IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 6.500,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS AQUÉM DOS 

PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA 

MANTIDA. O autor informou que, não obstante tenha efetuado o 

pagamento da fatura de cartão de crédito com vencimento em 

outubro/2018, no valor de R$ 2.081,86, teve seu nome inscrito 

indevidamente pelo réu nos órgãos restritivos de crédito em 10.09.2018 (fl. 

130). É possível verificar da fatura juntada pelo autor (fl. 126) que o seu 

vencimento seria em 10.10.2018 e que o pagamento ocorreu em 

05.10.2018, ou seja, cinco dias antes do vencimento. É ônus do réu, a teor 

do art. 373, II, do CPC, e art. 14, §3º, do CDC, provar a origem do débito 

cobrado e que deu ensejo à inscrição do nome do autor nos órgãos 

restritivos de créditos, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a 

afirmar genericamente que não praticou nenhuma conduta ilícita capaz de 

gerar o dever de indenizar. Ou seja, sequer enfrentou ou impugnou os 

fatos deduzidos na inicial e acolhidos pela sentença. Logo, havendo nos 

autos o comprovante de pagamento da fatura vencida em 10.10.2018, a 

qual, inclusive, foi paga antecipadamente, resta comprovado o agir ilícito 

do réu ao incluir o nome do autor em cadastro de proteção de crédito. 

Evidenciada, portanto, que a inclusão em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida, configurando o dano moral in re ipsa e, por consequência lógica, 

decorre o dever de indenizar. O valor arbitrado na sentença, de R$ 

6.500,00, não comporta redução, estando, inclusive, abaixo dos 

parâmetros das Turmas para casos similares. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71008329351, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 

26-06-2019) Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela empresa requerida, passo agora a analisar a respeito do 
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“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Além 

disso, embora a inscrição preexistente em nome da autora esteja sendo 

discutida em outro processo, em consulta ao sistema PJE verifica-se que 

não houve até o momento o julgamento da demanda reconhecendo a 

dívida como ilegítima, fato este que deverá ser levado em consideração 

pra mensuração do dano moral. Assim, considerando a capacidade 

econômica da empresa ré e considerando, ainda, a condição financeira da 

autora, tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ante ao exposto, julgo procedente 

o pedido da autora e condeno a Requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais, no importe R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção 

monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do 

STJ. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000150-68.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEDINA JOAQUINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000150-68.2020.8.11.0005. REQUERENTE: LUCIEDINA JOAQUINA DE 

SOUZA REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LUCIEDNA JOAQUINA DE SOUZA em face de ACE SEGURADORA S.A 

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, argumentando, em suma, que teve a 

APOLICE DE SEGURO adquirida em janeiro de 2018 cancelada de forma 

unilateral e indevida pela ré, de modo que requer a condenação por danos 

morais. A requerida, por sua vez, confessa que houve cancelou a apólice 

de seguro a pedido da autora, informando, contudo, eu o serviço já foi 

reativado nos mesmos termos do contrato de entabulado em janeiro de 

2018. Não há preliminares, de modo que passo ao mérito. Evidente a 

relação de consumo na espécie, figurando a demandante como 

consumidora e a demandada como fornecedora (CDC, art. 2º e 3º). 

Incidente, pois, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, e, 

consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora 

ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 

6º do Codex. Além disso, o Código de Processo Civil estabelece no artigo 

373 do Código de Processo Civil que compete ao autor apresentar os 

fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e ao requerido a apresentação 

de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor (inciso 

II). A parte autora demonstrou, de forma inequívoca, que a apólice de 

seguro contratada junto a requerida foi cancelada de forma injustificada. A 

ré, por sua vez, embora argumente que o cancelamento ocorreu a pedido 

da autora, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

afirmação, no entanto, demonstrou que a apólice foi reativada exatamente 

como foi contratado (ID. 30125309 - Pág. 4). Dessa forma, verifica-se que 

houve má prestação do serviço ofertado pela ré. No entanto, analisando 

detidamente os autos, não vislumbro que o cancelamento tenha gerado 

lesão aos direitos de personalidade da autora resguardados pela 

Constituição Federal (Art. 5º, inciso X) para embasar uma condenação por 

danos morais. Isto porque, a parte autora não trouxe aos autos nenhuma 

prova de que precisou utilizar os serviços ofertados e acobertados pela 

apólice de seguro no período em que o seguro estava cancelado, de modo 

que os transtornos experimentados pela parte autora não ultrapassam de 

mero dissabor inerente ao dia a dia em sociedade. Nesse sentido, vejamos 

julgados: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS . AÇÃO DECLARATÓRIA 

DESCONSTITUTIVA DE DÍVIDA C/C REATIVAÇÃO DE CONTRATO DE 

SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMBORA SE EVIDENCIE O INDEVIDO CANCELAMENTO DOS CONTRATOS 

DE CARTÃO DE CRÉDITO; SEGURO DE VIDA E SEGURO RESIDENCIAL 

PELA PARTE DEMANDADA, NÃO HÁ FALAR EM OCORRÊNCIA DE DANO 

MORAL INDENIZÁVEL, QUANDO INEXISTENTE PROVA NESTE SENTIDO 

(ART. 373, I, DO CPC). CASO EM QUE SE VERIFICA TER O SEGURADO 

SUPORTADO MERO ABORRECIMENTO. MANTIDO O JULGAMENTO DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACOLHIDO O PEDIDO FEITO EM 

APELO, TÃO SOMENTE, DE APLICAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO 

DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELOS DEMANDADOS. DE 

OFÍCIO, PROCEDIDA A READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA 

SUCUMBENCIAL DEVIDA POR AMBAS AS PARTES. OBSERVÂNCIA DA 

DISPOSIÇÃO DO ART. 85, § 2º DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082525932, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 

20-02-2020). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DA APÓLICE EM 

RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO. CABIMENTO. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. A prova dos autos indica que a apólice de seguro de 

veículo contratada pelo autor foi cancelada por culpa das rés. Apesar 

disso, inviável a condenação das requeridas à restituição do prêmio 

cumulada com o pagamento da indenização securitária, sob pena de 

enriquecimento injustificado do segurado. No caso, cabível somente a 

restituição do prêmio, seja porque o autor sequer tentou acionar o seguro, 

seja porque a providência é mais favorável ao segurado. Danos morais 

não configurados, haja vista a ausência de lesão aos direitos de 

personalidade do demandante. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.(Recurso 

Cível, Nº 71009099839, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 04-02-2020). 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido apenas para 

ratificar a tutela de urgência deferida nos autos e julgo improcedente o 

pedido de indenização por danos morais. Por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nessa fase 

processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95. Transcorrido o prazo recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-14.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIR MONDADORI 08367968883 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002070-14.2019.8.11.0005. REQUERENTE: DS PROVEDOR DE ACESSO 

AS REDES DE COMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDENIR 

MONDADORI 08367968883 Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Sem delongas, trata-se de 

ação restituição de quantia paga e indenização por danos morais proposta 

por DS PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA em 

face de SKYNET INFO, todos qualificados nos autos. O requerido foi 

citado e não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual 

decreto a sua revelia, com base nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e 

artigo 344 do CPC. Posto isso, diante da presunção de veracidade das 

alegações constantes da inicial, bem como da inexistência de qualquer 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da 

parte reclamante, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.892,62 

(dois mil oitocentos e noventa e dois reais sessenta e dois centavos), a 

título de danos materiais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação; b) CONDENAR os requeridos ao pagamento de 

indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

valor que entendo justo diante dos fatos, com juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir da 

prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ. Sem 

custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 

9.099/95. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-98.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LOUREIRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002045-98.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MANOEL LOUREIRO NETO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

narra, em síntese, ter adquirido junto à parte ré passagens aéreas para os 

trechos Cuiabá – Manaus e Manaus – Cuiabá, com conexão em Brasília, 

contudo, que ao dirigir-se ao Aeroporto de Manaus para voltar à Cuiabá, 

foi informado que o seu voo havia sofrido um atraso, e que perderia a 

conexão em Brasília, pois, não havia previsão de decolagem. Narra que o 

voo inicialmente contratado sairia de Manaus às 16h00min do dia 01/07/19, 

mas que devido ao atraso a Ré foi realocado em um voo da Tam Linhas 

Aéreas, que saiu às 02h05min do dia 02/07/19, chegou em Brasília, local 

de conexão, as 07:00h, e em Cuiabá as 08:00h do dia 02/07/19, assim, 

com um atraso de 10 horas do voo inicialmente contratado, sem que lhe 

fosse oferecido qualquer tratamento cortês. Alega que todos esses 

fatores lhe geraram uma grande frustação, sendo que seus 

compromissos profissionais foram totalmente prejudicados, tendo, 

inclusive, levado advertência por não comparecer ao trabalho. Pugna, 

assim, pelo ressarcimento dos danos morais sofridos em razão do serviço 

ineficiente prestado pela ré. Em contestação, a companhia aérea 

reclamada alega, em síntese, que em razão da intensidade do tráfego 

aéreo, o voo contratado sofrera sensíveis alterações, e que tais 

intercorrências, derivadas do abarroamento do tráfego, ocasionam um 

verdadeiro efeito cascata, dada a ampla interligação entre voos e etapas, 

em se tratando de trechos operados por uma mesma companhia aérea. 

Alega que diante de tais fatos resta impossibilidade de retenção de 

quaisquer voos em solo pela companhia em período além do justificável 

por razões operacionais, vez que todas as coordenadas de 

embarque/decolagem são repassadas pela Torre de Comando, sendo 

inviável à companhia o aguardo de outros passageiros advindos de voo 

em atraso, sendo o procedimento correto sua reacomodação em voo 

subsequentes após o desembarque. Sustenta que todos os meios de 

minimização dos transtornos foram disponibilizados, recebendo a parte 

autora toda assistência e facilidades enquanto aguardava o voo no qual 

fora realocada, sendo o autor reacomodado em voo imediatamente 

subsequente, pugnando pela improcedência da ação, ante a ausência de 

responsabilidade civil. .Julgo o mérito. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise do 

contexto probatório, verifico que o reclamante, apesar de sua 

hipossuficiência, não apresentou nenhuma prova visando comprovar que 

houve o alegado atraso de 10 horas do voo inicialmente contratado. 

Verifica-se que a reclamada não nega em razão do tráfego aéreo o voo 

contratado pelo autor sofreu alteração, contudo, cabia ao autor comprovar 

através dos comprovantes do voo inicialmente contratado e do voo para o 

qual foi realocado os horários afirmados em sua inicial. O autor juntou 

apenas um documento que traz informações sobre a viagem, contudo, 

consta apenas as informações acerca do voo de ida, voo este que o autor 

não narra ter sofrido alterações. Assim, o autor não juntou qualquer outra 

prova que demonstrasse, minimamente, os fatos alegados em sua inicial. 

O fato é que muito embora se trate de relação de consumo e de 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, o consumidor não 

está isento de produzir a prova mínima do fato constitutivo de seu direito, 

principalmente em casos tais, onde o passageiro recebe comprovantes 

das cias áreas, ou até mesmo pode obtê-los por outros meios, contudo, o 

autor não trouxe nada aos autos que pudesse comprovar suas 

alegações, de forma que diante da inexistência mínima de indício do direito 

alegado a demanda não merece procedência. Posto isso, julgo 

improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002459-96.2019.8.11.0005. REQUERENTE: EVERTON DE CAMPOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por dano 

moral proposta por EVERTON DE CAMPOS OLIVEIRA em face de AGUAS 

DE DIAMANTINO S.A., qualificados nos autos. Narra o autor que foi 

surpreendido com a negativação de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por uma dívida de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta 

reais) incluída pela requerida em 09/01/2019, oriundo de um débito lançado 
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na matrícula 426963 na qual não era titular, a pedido da proprietária do 

imóvel e anterior titular da matrícula, Sra. JAQUELINE ALMEIDA MACIEL, 

que é convivente do requerente. Diante do exposto, requer que o débito 

seja declarado inexigível e que a requerida seja condenada ao pagamento 

de indenização por danos morais. A requerida, por sua vez, arguiu 

preliminar de inépcia da inicial ante o pedido de danos morais em valor 

indeterminado pelo autor, e no mérito, alegou que não cometeu nenhum 

ilícito já que o pedido de transferência do débito foi feito por sua esposa, 

requerendo a improcedência do pedido. Inicialmente, REJEITO a preliminar 

de inépcia da inicial, uma vez que cabe ao Juiz determinar a quantificação 

do dano moral de acordo com o caso concreto. Evidente a relação de 

consumo na espécie, figurando a demandante como consumidora e a 

demandada como fornecedora (CDC, art. 2º e 3º). Incidente, pois, as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, e, consequentemente, a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora ante sua 

hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 6º do 

Codex. Além disso, o Código de Processo Civil estabelece no artigo 373 do 

Código de Processo Civil que compete ao autor apresentar os fatos 

constitutivos de seu direito (inciso I) e ao requerido a apresentação de 

fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor (inciso II). A 

ação é improcedente. Isto porque, verifica-se que o autor confessa na 

inicial que a transferência do débito foi realizada por sua convivente 

Jaqueline Almeida Maciel. Assim, tratando-se de débito cujo qual foi 

contraído por ambos, não há o que se falar em inexigibilidade do débito e 

tampouco condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, já que os serviços foram prestados pela requerida de forma 

regular e não houve contraprestação pelo casal. Quanto ao tema o Código 

Civil dispõe, vejamos: Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente 

de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas 

necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias 

que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas 

contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente 

ambos os cônjuges. (...) Art. 1.663. A administração do patrimônio comum 

compete a qualquer dos cônjuges. (...) Art. 1.725. Na união estável, salvo 

contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações 

patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 

Dessa forma, tratando-se de dívida contraída pelos conviventes e não 

havendo impugnação quanto a prestação do serviço e ao valor cobrado 

pela requerida, mas sim quanto a transferência do débito, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido. Por consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nessa fase 

processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95. Transcorrido o prazo recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE FISIOTERAPEUTA E 

PSICÓLOGO NA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EDITAL N. 004/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Primavera do Leste ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, 

de 27.07.2016, torna pública, para ciência dos interessados, o resultado 

final do processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas 

nas áreas de Fisioterapia e Psicologia, para atendimento aos servidores 

da Comarca de Primavera do Leste.

Com efeito, após detida análise de toda a documentação apresentada 

pelos candidatos, têm-se os habilitados, conforme tabela de classificação 

anexa ao presente edital.

Nos termos do item 7.1. do 1 do Edital 001/2020-DF, disponibilizado no DJE 

N. 10663, de 24.01.2020: "Caberá recurso sobre o resultado final do 

Processo Seletivo, todos dirigidos à Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo, no prazo de 02 (dois dias) úteis após a publicação do resultado 

final, no Diário de Justiça Eletrônico."

A fim de oportunizar eventual recurso quanto à classificação, o processo 

físico contendo toda a documentação apresentada pelos candidatos 

estará à disposição para consulta na Central de Administração desta 

Comarca durante o prazo recursal.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e 

passado nesta cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, aos 

dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte. Eu, Andrey C. M. 

R. Oliveira, Gestor Administrativo II, que digitei e subscrevi.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

* Os Anexos I e II encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexos I e II

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1003787-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. C. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO PROCESSO n. 1003787-33.2017.8.11.0037 Valor 

da causa: R$ 3.935,40 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL 

Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: MICHELSON DA SILVA PEREIRA 

PINTO POLO PASSIVO: Nome: KEFFELYN CRISTIENN CONCEIÇÃO LEMES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Instrução e julgamento Sala: GABINETE DA 1ª VARA Data: 

24/06/2020 Hora: 15:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: não comparecendo o 

autor o processo será arquivado, nos termos do art. 7º da Lei de 

Alimentos, vez que será presumida válida a intimação dirigida ao seu 

antigo endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, e não 

comparecendo a requerida, será decretada a sua revelia (art. 7º da Lei de 

Alimentos). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

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

CLAUDIA PIMENTEL MALHEIROS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 16 de 

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

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

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

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000950-97.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. (REQUERENTE)

R. C. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILDETE MAGELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT27012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000950-97.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: RENATO RIBEIRO, RAMONA CELESTINA FRANCO RIBEIRO 

Vistos etc. Acolho o parecer ministerial retro para a adequação do valor 

dado à causa, a fim de corresponder ao benefício econômico pretendido. 

Nesse sentido: Tratando-se de ação de separação separa cumulada com 

partilha de bens e alimentos, o valor da causa corresponderá à soma dos 

bens a serem partilhados e o valor de doze prestações alimentícias: 

“Constatando-se que a Ação de Separação Judicial é cumulada com 

Alimentos e Partilha de Bens, deve ser mantida a decisão agravada que 

julgou improcedente o pedido do Incidente de Impugnação ao Valor da 

Causa, tendo em vista que o valor da causa deve corresponder ao 

conteúdo econômico da demanda, ou seja, ao montante que as partes 

pretendem ver partilhado mais a quantia relativa as doze prestações 

alimentares”. (TJMA, AI 0001290- 46.2013.8.10.0000, j. 27.06.2013). Neste 

sentido: TJRS, AI 70013844733, j. 27.01.2006. Assim, intimem-se os 

autores parra adequar o valor da causa e recolher as custas 

complementares no prazo de 15 dias. Atendida a ordem, venham os autos 

conclusos para a homologação do acordo, vez que o Ministério Público já 

se manifestou favorável à transação, conforme parecer retro. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 16/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003584-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. N. N. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO PROCESSO n. 1003584-03.2019.8.11.0037 Valor 

da causa: R$ 22.915,18 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL 

Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ROSILANE SOARES VIEIRA 

Endereço: Rua Presidente Juscelino Kubistchek, 89, castelandia, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

WALDEMAR NERIS NEVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com 

os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

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

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 

22.915,18 (vinte e dois mil novecentos e quinze reais vírgula dezoito 

centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do 

prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA CLAUDIA PIMENTEL 

MALHEIROS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 16 de abril de 2020. 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002000-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. I. E. D. C. I. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

EVELYN CAVICHIOLI OAB - SP411158 (ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. F. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002000-61.2020.8.11.0037 

Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente Requerente: Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios Indigo Barter Requerida: Mara 

Bernadete Francini Ortega Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar o laudo de visita mencionado na petição inicial, em 24 (vinte e 

quatro) horas. Aportando o documento, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 15 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004311-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE APARECIDA NOVAIS DA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1004311-30.2017.8.11.0037 

Liquidação de Sentença Requerente: Eliene Aparecida Novais Maia 

Requeridos: Ympactus Comercial Ltda. e Outros Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar os comprovantes das transferências 

bancárias efetuadas em favor da empresa demandada, relativas à 

aquisição dos 4 kits Adcentral Family, em 15 (quinze) dias. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de 

dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001446-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE VIAN (EXECUTADO)

JOAO LUIS RIBAS PESSA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 26180063, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000891-12.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. P. (AUTOR)

P. P. P. (AUTOR)

E. P. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REU)

Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

D. A. J. -. M. G. -. L. -. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000891-12.2020.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação Judicial 

Requerentes: Erico Piana Pinto Pereira e Outros Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Recuperação Judicial proposta pelos empresários rurais Erico 

Piana Pinto Pereira, CPF 034.101.709-44, Neiva Piovesan Pereira, CPF 

667.887.221-53 e Péricles Piovesan Pereira, CPF 257.658.278-88, todos 

regularmente qualificados nos autos em epígrafe. Ao relatar o histórico 

empresarial, os autores ressaltam o início das atividades pelo empresário 

Erico Piana Pinto Pereira, que se mudou de Guaraniaçu (PR), local onde 

trabalhava em escritório de contabilidade, para Primavera do Leste (MT), 

atraído principalmente pelos preços das terras e possibilidade de 

crescimento econômico da região. Com a chegada em dezembro de 1982, 

Erico Piana Pinto Pereira e Neiva Piovesan Pereira fundaram o escritório de 

contabilidade Primavera, prestando assessoria contábil especializada aos 

empresários rurais da região, prestada em concomitância com a 

administração das terras adquiridas. Embora iniciada as atividades no 

ramo contábil, diante da precariedade de infraestrutura básica no 

município, o empresário Erico Piana Pinto Pereira engajou-se na busca de 

melhorias para a comunidade, tomando frente na luta por conquistas 

sociais, promovendo reuniões com o Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado para reivindicar melhorias. Em 1988 disputou eleições para o 

cargo de Prefeito Municipal, sendo eleito e reeleito por mais três mandatos, 

buscando desenvolver o Município em diversos segmentos, em especial 

no agrário. Espelhado no bom exemplo do pai, Péricles Piovesan Pereira, 

cursou engenharia e assumiu os negócios da família, que aos poucos se 

consolidava na agricultura como principal empreendimento, implementando 

o cultivo diversificado na Fazenda Péricles, adquirida no Município de Novo 

São Joaquim. Com o passar dos anos, a administração familiar já 

contabilizava a aquisição de 2.303,9 hectares de terras, gerando a 

necessidade de contratação de pessoal nos mais diversos setores de 

produção, tendo em vista a expansão das atividades e complexidade na 

gestão. Narram os requerentes que a aquisição de terras gerou além de 

débitos com a própria aquisição, despesas para o preparo e cultivo do 

solo, comprometendo financeiramente o fluxo de caixa do grupo. Iniciaram 

então uma sistemática de arrendamento de áreas rurais, sendo 670 

hectares no Município de Paranatinga (MT) e 1.500 hectares em área 

próxima, assumindo risco advindo da exploração das áreas. Ocorre que 

em 2004 sofreram com o surgimento de ferrugem na soja, doença 

totalmente desconhecida na época, ensejando prejuízo nas lavouras, 

iniciando desequilíbrio financeiro. Em 2009, os empresários tomaram 

empréstimo junto às instituições financeiras, originando ciclo de 

pagamento e reempréstimo para custeio da safra seguinte, atingindo pela 

primeira vez débito de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) no ano de 

2016. Ainda no ano de 2016, os empresários foram assolados por seca, 

atingindo a produção da lavoura de milho, gerando inclusive a 

necessidade de acionamento do seguro, o qual foi negado, impactando em 

prejuízo no fluxo de caixa. O grupo buscou renegociar os débitos, o que 

impactou no limite de crédito concedido pelos fornecedores, agravando o 

ciclo de empréstimos para custeio das safras, gerando inadimplência com 

fornecedores e necessidade de alienação de bens para saldar parte das 

dívidas. Em 2018 e 2019 enfrentaram nova seca, que reduziu 

drasticamente a produção de soja, gerando déficit incontornável. 

Sustentam preencherem os requisitos exigidos para o deferimento da 

recuperação judicial, juntando os documentos constantes dos anexos. Por 

fim, requerem o deferimento do processamento da recuperação judicial, 

com nomeação de administrador judicial e a determinação de dispensa da 

apresentação de certidões negativas para o exercício normal de suas 

atividades; a suspensão de eventuais ações e execuções contra os 

empresários requerentes; seja oficiado à Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso JUCEMAT, para que conste em seus atos constitutivos a 

expressão “recuperação Judicial” em todos os atos, contratos e 

documentos por ela firmados; determinar ao Cartório de Protesto, 

SERASA, SPC, CCF e CADIN que excluam dos seus bancos de dados os 

apontamentos eventualmente existentes em nome dos empresários 

devedores, ordenando que deixem de incluir novos apontamentos; a 

intimação do Ministério Público do deferimento do pedido de 

processamento da recuperação judicial, oficiando ainda a Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal, bem como expedição do edital nos termos 

do § 1º do artigo 52 da Lei nº 11.101/2005. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Da 

avaliação preliminar Determinada avaliação preliminar para análise do 

quadro financeiro e contábil apresentado pelos requerentes, constatou-se 

a necessidade de emenda da inicial, conforme apontamentos 

(Num.29666257), sendo então procedida a juntada de documentos 

complementares. Em análise complementar, o perito descreveu de forma 

minudente os itens avaliados, bem como as inconsistências que foram 

sanadas e aquelas ainda não atendidas, descrevendo a natureza de cada 

ato (Num.30678843). A avaliação documental foi efetuada pelo perito, 

sendo verificada a procedência da situação de crise, com indicação de 

situação de liquidez, bem como suficiência documental, atingindo 85 

pontos, conforme tabela elaborada pela técnica Índice de Suficiência 

Recuperacional (ISR), com conclusão pelo deferimento do processamento. 

De acordo com os indicadores analisados, o capital de giro líquido 

registrou déficit, corroborando a assertiva de crise financeira, denotando, 

ao que tudo indica, a reunião dos documentos indispensáveis para a 

propositura da ação. Do litisconsórcio ativo Antes da análise do 

preenchimento dos requisitos para o deferimento do processamento do 

pedido de recuperação judicial, impende consignar que, embora ausente 

previsão legal na legislação de regência, a formação de litisconsórcio ativo 

é permitida nos processos recuperacionais. A esse respeito leciona Fábio 

Ulhoa Coelho: “A lei não cuida da hipótese, mas tem sido admitido o 

litisconsórcio ativo na recuperação, desde que as sociedades 

empresariais requerentes integrem o mesmo grupo econômico, de fato ou 

de direito, e atendam, obviamente, todas aos requisitos legais de acesso à 

medida judicial”.[1][1][2] Destarte, não há óbice para que as sociedades 

empresárias ou empresários individuais que façam parte do mesmo grupo 

econômico integrem o polo ativo da ação, mesmo que envolva empresário 

rural, motivo pelo qual pertinente a admissão do litisconsórcio ativo. Da 

análise dos requisitos legais Estando os documentos apresentados em 

termos para ter seu processamento deferido, já que presentes os 

requisitos legais (Lei nº 11.101/2005, arts.47, 48 e 51), e verificada a 

“crise econômico-financeira” dos devedores, em especial pela avaliação 

preliminar já consignada, há viabilidade do deferimento do processamento 

do pedido formulado na forma estabelecida na Lei de Recuperação, ao 

menos nesta fase processual. Composto o grupo por produtores rurais, 

necessário tecer comentário acerca da possibilidade do benefício legal em 

favor empresário rural. No que tange ao período de regular exercício das 

atividades por mais de 2 (dois) anos, impende destacar que embora o 

registro na Junta Comercial tenha ocorrido há pouco tempo, o Superior 

Tribunal de Justiça tem admitido a comprovação da atividade por qualquer 

outra forma documental, como a levada a efeito nos autos, regularmente 

avaliada em vistoria preliminar. Essa particular flexibilização permite, 

inclusive, que a requerente Neiva Piovesan Pereira comprove a atividade 

mediante participação no processo produtivo, conforme faz prova a 

declaração de imposto de renda, em que consta o exercício de atividade 
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rural. Imperioso ressaltar, por oportuno, que a legislação não exige, na 

hipótese do produtor rural, registro há mais de 2 (dois) anos, mas 

demonstração do exercício da atividade empresarial por tal período. A 

dicção do artigo 48 da Lei nº 11.101/05 é clara ao consignar que “poderá 

requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, 

exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos (...)”. 

Nessa linha de intelecção, não se pode olvidar que a legislação considera 

empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços (CC, 

art.966), ressaltando o artigo 971 do diploma civil que o empresário, cuja 

atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as 

formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer 

inscrição no registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, 

caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, 

ao empresário sujeito a registro. Logo, é possível notar que o Registro 

Público de Empresas Mercantis é ato declaratório da respectiva natureza 

jurídica, sendo o elemento nodal do cumprimento do disposto no artigo 48 

da legislação de regência o efetivo exercício da atividade na condição de 

empresário, já que a ausência do registro anterior não o torna empresário 

irregular para os efeitos legais. O próprio Superior Tribunal de Justiça já 

ressaltou não ter formado, ainda, orientação cogente sobre o assunto, 

sendo a discussão recentemente afetada à sistemática dos recursos 

repetitivos. Ei-la: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC. ART. 257 RISTJ. DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

RURAL. INSCRIÇÃO A MENOS DE DOIS ANOS NO REGISTRO PÚBLICO DE 

EMPRESAS MERCANTIS. ART. 971 CÓDIGO CIVIL. ARTS. 48, CAPUT, E 51, 

V, LEI 11.101/2005. 1. A questão de direito que se pretende afetar ao rito 

dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário 

individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da 

recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público 

de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 

971 do Código Civil c/c arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.101/2005). 2. 

Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu 

posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque. 3. Diante da 

ausência de precedentes sobre a referida questão de direito e em 

homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se aguardar, para 

fins de afetação ao rito previsto no art. 1.036 e seguintes do Código de 

Processo Civil, a formação de jurisprudência no Superior Tribunal de 

Justiça, orientação que vem sendo adotada pela Segunda Seção na 

afetação e análise de temas repetitivos. 4. Questão jurídica não afetada ao 

rito dos recursos repetitivos (art. 257-A, § 2º, RISTJ). (ProAfR no REsp 

1685994/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017). O STJ tem um único entendimento 

proferido pelo Colegiado (REsp nº 1193115/MT), em que consigna que o 

período de 2 (dois) anos elencados no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 

refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada 

por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, 

como prévia ao pedido recuperacional, não se exigindo que o registro seja 

de 2 (dois) anos. Observe no corpo do voto do Ministro Relator Sidnei 

Beneti, cujo entendimento é favorável à tese defendida pelos requerentes. 

Veja: “É que impossível nulificar, ao arrimo somente no princípio genérico 

da preservação da empresa (Lei 11.101/2005, art. 47), objeto de unânime 

e entusiasmada concordância, a exigência expressa e literal, feita pela lei 

de Recuperações e Falências, de comprovação, com a inicial, de que o 

requerente exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos 

(Lei 11.101/2005, art. 48, caput), ou seja, a comprovação da condição de 

comerciante. Essa comprovação documental é essencial, para o caso 

específico da recuperação judicial, à caracterização legal do estado de 

comerciante. É certo que o exercício da atividade empresarial pode 

realizar-se sem a inscrição do empresário na Junta Comercial (Enunciado 

198 da III Jornada de Direito Civil, do CEJ – Centro de Estudos da Justiça 

Federal), o que é pacífico à luz de centenária doutrina do Direito Comercial 

(exposta já pelos clássicos, cf. ALFREDO ROCCO, CESARE VIVANTE, 

WALDEMAR FERREIRA, JOÃO EUNÁPIO BORGES, RUBENS REQUIÃO, 

FRANZEN DE LIMA e outros). Mas da generalidade dessa qualificação 

como empresário não se extrai a qualificação especial para o pleito de 

recuperação judicial, ante a expressa disposição legal constante da Lei de 

Recuperações. O próprio Enunciado 198 da III Jornada, suprarreferido, 

aliás, prudentemente, limita a abrangência geral, ressalvando que “o 

empresário irregular reúne os requisitos do art. 966, sujeitando-se às 

normas do Código Civil e da legislação comercial”, ressalvando, contudo, 

que “salvo naquilo em que forem incompatíveis com a sua condição ou 

diante de expressa disposição legal”. 6.- É condição necessária à 

abertura do acesso à via jurídica da recuperação judicial, instituto privativo 

do devedor, a comprovação de que este exerça regularmente suas 

atividades há mais de dois anos. Não se trata de instituto franqueado a 

todo e qualquer devedor em situação de desequilíbrio financeiro. MANOEL 

JUSTINO BEZERRA FILHO, com a clareza e a maestria de sempre, bem 

ressalta a necessidade de juntada de certidão da Junta Comercial, para o 

processamento do pedido de recuperação judicial, assinalando, quanto à 

exigência legal de exercício (Lei 11.101/2005, art. 48): “a prova de tal 

exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta 

Comercial, comprovando a regularidade da empresa. Caso não esteja 

regularmente registrada na Junta Comercial, não poderá pleitear a 

recuperação, e, se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do 

CPC para ser sanada a irregularidade em dez dias, sob pena de 

indeferimento da inicial” (Lei de Recuperação de Empresas e Falência, S. 

Paulo, Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2011, p. 134). A jurisprudência, é 

certo, já dispensou a exigência de comprovação documental, inscrição na 

Junta Comercial durante todo o período mínimo de dois anos, mas jamais 

dispensou a exigência legal de comprovação da documental da condição 

de comerciante, documento esse que constitui documento substancial que 

necessariamente deve vir com a petição inicial ou no prazo de aditamento 

da inicial (CPC, art. 284). Com efeito, apenas se admitiu, como noticiado em 

nota do repertório de THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO G. GOUVÊA, 

LUÍS GUILHERME A. BONDIOLO e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA 

(CPC, S. Paulo, Saraiva, 45ª ed., 2013, p. 1523, nota 1ª ao art. 48 da Lei 

11.101/2005) que o requisito "exercício regular das atividades 

empresariais há mais de dois anos no momento do pedido de recuperação 

judicial" não exige inscrição na Junta Comercial por tal período mínimo. 

Integrando a requerente da recuperação judicial grupo econômico 

existente há 15 anos, e sendo constituída há menos de dois anos 

mediante transferência de ativos das empresas do grupo para prosseguir 

no exercício de atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como 

atendido o pressuposto do biênio mínimo de atividade empresarial no 

momento do pedido" (JTJ 336/644: AI 604.160-4/8-00). De qualquer forma, 

a inscrição no registro de comércio exige-se, necessariamente, antes do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial, não havendo como 

suprir-se pela inscrição posterior, como no caso, em que, como constante 

do Acórdão recorrido, veio, essa inscrição, a dar-se 55 dias após o 

ingresso do pedido de recuperação em Juízo. 7.- O documento substancial 

comprobatório é exigência legal justificada. O processo de recuperação 

judicial necessita da formalização documental imediata, pois, caso 

contrário, estaria franqueado caminho para o ajuizamento sob menor 

cuidado preparatório, de modo a, nos casos de real configuração da 

situação de empresário, nele, no processo, vir a enxertar-se fase de 

comprovação dessa qualidade, com base em dilação probatória, juntada 

de documentos, perícias e eventualmente prova testemunhal, ensejando 

recursos e protelações. Além disso, estaria aberta larga porta para 

tentativa de inserção, no regime de recuperação judicial, de situações 

fáticas de negócios nutridos da mais absoluta falta de formalidade 

comercial, com as notórias consequências do agir à margem da lei. 8.- 

Ademais, a obtenção e juntada do documento de inscrição na Junta 

Comercial é perfeitamente factível, ou, repita-se, na frase de MANOEL 

JUSTINO BEZERRA FILHO, “a prova de tal exigência é de extrema 

simplicidade” (of. loc. cit.).9.- Não se está, no caso presente, enfrentando 

jurisdicionalmente a aplicabilidade, ou não, da Lei de Recuperação Judicial 

ao produtor rural, via de reestruturação econômico-financeira que, antes 

do Cód. Civil de 2002 e da Lei de Recuperação Judicial e Falências, era 

interditada ao rurícola (REsp 24.172/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JR, 

lembrado pelo voto da E. Relatora). No caso apenas se reafirma exigência 

de inscrição na Junta Comercial – não substituída por inscrição ou registro 

em órgão público diverso – para o acesso à recuperação judicial. 10.- Pelo 

exposto, pelo meu voto: nega-se provimento ao Recurso Especial quanto 

ao pleito de recuperação.” Portanto, não há qualquer impedimento na 

adoção do entendimento que privilegia a manutenção da fonte produtiva, 

do emprego dos trabalhadores, do interesse dos credores, viabilizando a 

superação da situação de crise do empresário rural regularmente 

registrado, com exercício da atividade pelo período legalmente exigido. Do 

processamento Diante do exposto, nos termos do artigo 52 da Lei nº 

11.101/2005, defiro o processamento da recuperação judicial do grupo 

empresário Erico Piana Pinto Pereira, CPF 034.101.709-44, Neiva Piovesan 

Pereira, CPF 667.887.221-53 e Péricles Piovesan Pereira, CPF 
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257.658.278-88, determinando que os recuperandos, conforme previsão 

do artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, apresentem, no prazo improrrogável 

de 60 (sessenta) dias, o plano de recuperação, sob pena de convolação 

em falência. Sobreleva registrar, por oportuno, que compete aos credores 

exercerem a fiscalização sobre os empresários e auxiliarem na 

verificação da situação econômico-financeira, até porque a decisão 

quanto à aprovação ou não do plano, se for o caso, compete à assembleia 

geral de credores, de sorte que nesta fase deve-se ater apenas e tão 

somente à crise informada pela empresa e a satisfação dos requisitos 

legais a que alude o artigo 51 da Lei nº 11.101.2005. Nomeio para 

desempenhar o encargo de Administrador Judicial a empresa DUX 

Administração Judicial – Mato Grosso – Ltda. ME, com endereço 

profissional à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, sala 603, 

Edifício Business Center, Bosque da Saúde, Cuiabá (MT), tel.: (65) 

3 0 2 7 - 7 2 0 9  –  ( 6 5 )  3 0 2 7 - 7 2 1 9 ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

contatomt@dux.adm.br, representada para efeito de assinatura do termo 

de compromisso por Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio, advogado 

OAB/MT 11.876-A, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o 

encargo, bem como assinar o termo de compromisso. A Lei de falências e 

de recuperação de empresas estabelece que “o juiz fixará o valor e a 

forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, 

observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de 

complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 

desempenho de atividades semelhantes” (Lei nº 11.101/05, art.24). 

Estabeleceu-se, ainda, que o total a ser pago ao administrador judicial não 

pode exceder a 5% do valor devido aos credores submetidos à 

recuperação judicial (§1º), devendo-se reservar 40% do montante devido 

ao administrador judicial para pagamento após o atendimento do previsto 

nos artigos 154 e 155 da citada Lei (§2º). A propósito, enfatiza Fábio 

Ulhoa Coelho, ao discorrer sobre os critérios da remuneração do 

administrador judicial, quer na falência, quer na recuperação judicial, que: 

"A remuneração deve refletir a ponderação de quatro fatores. O primeiro é 

pertinente à diligência demonstrada pelo administrador judicial e pela 

qualidade do trabalho devotado ao processo (o mais diligente e 

competente merece proporcionalmente mais). O segundo atenta à 

importância da massa, isto é, o valor do passivo envolvido, inclusive a 

quantidade de credores (o administrador judicial de uma falência com 

passivo elevado, distribuído entre poucos credores, merece 

proporcionalmente menos do que outra com passivo mais baixo, com 

muitos credores). O terceiro diz respeito aos valores praticados no 

mercado para trabalho equivalente. O derradeiro fator ponderável pelo juiz 

é o limite máximo da lei, fixado em percentual de 5% sobre o valor de 

venda dos bens." - (Comentários à nova lei de falências e de recuperação 

de empresas. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 68). Ora, incumbe ao 

administrador na recuperação judicial a atribuição de proceder à 

verificação dos créditos, presidir a assembleia-geral de credores, 

fiscalizar a empresa e o cumprimento do plano de recuperação judicial, 

destacando-se que, no caso dos autos, a designação do administrador 

judicial recaiu sobre pessoa idônea e profissionalmente habilitada para o 

encargo, circunstância que fica evidenciada pela complexidade do 

trabalho exercido, consubstanciado em envios de correspondência aos 

credores, comunicação sobre a data do pedido de recuperação judicial, a 

natureza, o valor e a classificação dos créditos, a verificação 

administrativa dos créditos, o acompanhamento das habilitações e 

impugnações judiciais, a fiscalização dos atos praticados pelos 

recuperandos, a elaboração do quadro geral de credores etc., sempre 

cumprindo com zelo e dedicação todos os deveres atinentes ao seu 

munus, destacando-se, certamente, parte de seu tempo profissional para 

manter contato com os gestores da empresa, os credores e seus 

representantes. Ademais, observa-se do pedido de deferimento da 

presente recuperação judicial que o passivo dos recuperandos é de R$ 

29.987.866,39 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, 

oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), existindo, por 

outro lado, dezenas de credores, entre quirografários e com garantia real. 

Nesta linha de entendimento, já se decidiu: “Comercial. Recuperação 

Judicial. Administrador Judicial e Perito. Remuneração. A remuneração do 

administrador no âmbito da recuperação judicial deverá ser feita de forma 

equilibrada e levando-se em conta a situação econômica da empresa, o 

número de credores e o grau de dificuldade no desempenho de suas 

atribuições, especialmente quando não tem a função de gerir a empresa" 

(TJMG, 1.0024.07.463651-5/001. Rel. Des. ALBERTO VILAS BOAS, 

julgado em 12/02/2008,DJ15/04/2008). Em tal contexto, é certo que o 

administrador judicial deve dispor de uma estrutura mínima para 

desempenhar, de forma segura, o encargo judicial que lhe foi atribuído, 

especialmente a assistência de perícia contábil. Logo, os honorários 

percebidos pelo administrador devem ser suficientes para que esta 

estrutura administrativa funcione de forma adequada, e, certamente, não é 

a ele somente destinado o aludido montante. Com tais considerações, 

devido ao volume e complexidade do trabalho a ser realizado pelo 

administrador, arbitro o percentual de 2% sobre o valor devido aos 

credores submetidos à recuperação judicial, pois justo é e bem atende às 

peculiaridades do caso. Todavia, entendo que o pagamento deve ser 

efetuado de forma parcelada, evitando impacto financeiro neste momento. 

Da contagem de prazo A partir da vigência do Código de Processo Civil de 

2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias 

úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da 

prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma 

de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência. 

Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2º, e 189 da Lei 

n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente 

quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos 

prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de 

processual. Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a 

natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja 

determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de 

subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se 

pode apartar. Assim, a aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma 

de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis 

especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não 

refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a 

aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias 

úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se 

mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei 

especial em comento. Em resumo, constituem requisitos necessários à 

aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em 

dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se 

tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal 

estabelecida na Lei n.11.101/2005 (REsp 1698283/GO, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, 

DJe 24/05/2019). Ante o exposto, I - Fixo a remuneração do administrador 

judicial em 2% (dois por cento) sobre o valor devido aos credores 

submetidos à recuperação judicial. Manifestem-se, os recuperandos e o 

administrador judicial, em 10 (dez) dias, a respeito da forma de pagamento 

da remuneração que eventualmente melhor os atende. Não sendo 

ajustado, determino o pagamento dos 60% em parcelas mensais de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) vencíveis no dia 05 de cada mês, registrando-se 

que o total dos honorários pagos mensalmente deverão ser abatidos do 

percentual acima estabelecido, quando do encerramento da recuperação 

judicial, sendo necessário a reserva de 40% para depois da finalização do 

processo. Esclareço que o valor arbitrado levou em consideração a 

capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e a 

extensa relação de credores II – Conforme previsão do artigo 52, II, da Lei 

nº 11.101/05, dispenso a apresentação de certidões negativas de débito 

fiscal nesta fase processual, exceto para os casos de contratação com o 

Poder Público, ou para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais 

creditícios, acrescendo em todos os atos, contratos e documentos 

firmados pelos autores, após o respectivo nome empresarial, a 

expressão: “em recuperação judicial”. III – Nos termos do inciso III do artigo 

52 da supracitada Lei, ordeno a suspensão de todas as execuções e 

ações contra os devedores, ora requerentes, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, ressalvando o disposto nos artigos 6º, §§ 1ª, 2º e 7º e artigo 

49, §§ 3º e 4º da citada legislação, contados em dias corridos, conforme 

restou assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

(REsp 1698283/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). Outrossim, caberá aos 

recuperandos a comunicação da suspensão aos juízos competentes (§3º 

do artigo 52). IV – Defiro o requerimento de baixa de eventual protesto 

realizado junto ao Cartório de Protestos, bem como abstenção de lavratura 

de novos protestos e ainda a exclusão do nome dos empresários junto ao 

SERASA, SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, excetuando o 

estabelecido no § 1º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005. V – Conforme 

inciso V do artigo 52, ordeno a intimação do ilustre representante do 

Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal, informando o deferimento do processamento 
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do pedido de recuperação judicial. VI – Ainda, publique-se edital no órgão 

oficial, dentro do Diário da Justiça, na forma dos incisos I, II e III, todos do 

parágrafo 1º, do artigo 52 da LRF, devendo a devedora apresentar a 

respectiva minuta, em 48 (quarenta e oito) horas, para conferência e 

assinatura, arcando ainda com as despesas de publicação, inclusive em 

jornal de grande circulação. VII – Os credores têm o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentarem as suas habilitações diretamente perante o 

Administrador Judicial ou as suas divergências quanto aos créditos 

relacionados, na forma do artigo 7º, §1º, do diploma legal supracitado. 

Ainda, os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem a 

sua objeção ao plano de recuperação da devedora, a partir da publicação 

do edital a que alude o artigo 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005, ou de acordo 

com o disposto no artigo 55, parágrafo único, do mesmo diploma legal. VIII 

– Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso onde situa-se a 

sede da recuperanda para que acresça, após o nome empresarial da 

devedora, a expressão “em recuperação judicial”. IX – Com fundamento no 

princípio da cooperação, determino que os recuperandos encaminhem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a minuta do edital, no seguinte endereço 

eletrônico: pri.2civel@tjmt.jus.br. Remova-se o segredo de justiça. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004591-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS MAGDALONI AGRIA OAB - SP304913 (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

KLEIBER LEITE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004591-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS MAGDALONI AGRIA OAB - SP304913 (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

KLEIBER LEITE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004591-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS MAGDALONI AGRIA OAB - SP304913 (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

KLEIBER LEITE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a parte requerente das datas do Leilão conforme documento 

juntados nos Ids 30482314 e 30482315

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000180-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WEMMER SOUSA QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Judicial Eletrônico 1000180-12.2017.8.11.0037 Ação de Busca e 

Apreensão Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A Requerido: Wemmer Sousa Queiroz Vistos etc. Intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, bem como para manifestarem interesse na sessão de 

mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 (quinze) dias. Expirado 

o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003921-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 26618677, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVOSTIAN REUTOW (REU)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para impugnar a contestação - Id 23739764 no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1002377-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ICR AGRONEGOCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002377-66.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: ICR 

AGRONEGOCIOS LTDA Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais, 
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recebo a petição inicial. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 

de abril de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004201-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY ADRIANO TIRLONI (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 27668186, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008074-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLONS PASCHOAL PASCHOALINI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ DE MORAES JUNIOR OAB - SP351579 (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO CHARLES OAB - SP401363 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SOUZA LIMA 73676020120 (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

correspondência que retornou, requerendo o que de oportuno

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000431-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PAIVA (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000620-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO SAMPAIO TOSELLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

HELEN GODOY DA COSTA OAB - MT10008-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 100620-08.2017.8.11.0037 Requerente: Cooperativa Agrícola 

dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso - COALESTE 

Requerido: José Renato Sampaio Tosello Vistos em correição. Frustrada a 

tentativa de composição, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 23 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001358-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001358-59.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Charles Pereira da Silva Requerida: Porto Seguro 

CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Charles Pereira da Silva em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 09 de 

agosto de 2017, quando trafegava com uma motocicleta, pela Avenida dos 

Trabalhadores. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente 

e das lesões sofridas, apresenta invalidez permanente. A petição inicial foi 

instruída com documentos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular, 

além de ausência de apresentação dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação. No mérito, aponta a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência encartado, bem como a inexistência de prova 

quanto à invalidez permanente da parte requerente (Num. 12765492). 

Perícia médica inclusa (Num.14182478). Impugnação à contestação 

(Num.22498785). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 

Num.14819050 e Num. 22540549). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. Das preliminares Do requerimento administrativo 

A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, cujo protocolo está datado de 02/02/2018 (Num. 12136373), 

sendo desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Diante 

disso, insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. Da alteração do polo passivo da ação Não há 

que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. Da inépcia da inicial A petição inicial 

observou as exigências legais (CPC, art.319), não havendo que se falar 

em inépcia, motivo pelo qual afasto a preliminar. Do mérito A questão 

controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a 

concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença como 

exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 
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as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório Clínico nº 

62129460, bem como Relatório Cirúrgico (Num.12136383), confeccionados 

em data contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade média (50%) em membro superior direito 

(70%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – 

DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, a parte requerente comprovou a 

sequela de caráter permanente decorrente de acidente de veículo 

automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a 

concessão da indenização, mediante prova documental, em observância 

ao disposto na Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser 

arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por Charles Pereira da Silva em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$1.000,00 (mil reais), por equidade, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e 

arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 15 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006408-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1006408-66.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Lucineia Vargas 

Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais, proposta por Lucineia Vargas em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento de seguro por invalidez 

permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz a requerente ter sido 

vítima de acidente de trânsito na data de 15 de abril de 2018, quando 

trafegava com uma motocicleta, próximo à Avenida Porto Alegre. Afirma, 

outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, 

apresenta invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com 

documentos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, o 

requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de 

alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência 

da realização de pedido administrativo de forma regular. No mérito, aponta 

a insuficiência probatória do registro de ocorrência encartado, bem como 

a inexistência de prova quanto à invalidez permanente da parte requerente 

(Num. 16303337). Perícia médica inclusa (Num. 20394853). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 20883578 e Num. 21237228). 

Impugnação à contestação (Num.22332510). Formalizados os autos, 

vieram conclusos para sentença. Das preliminares Do requerimento 

administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, cujo protocolo está datado de 04/09/2018 (Num. 15387288), 

sendo desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Diante 

disso, insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. Da alteração do polo passivo da ação Não há 

que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. Do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 
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cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há nos autos Relatório de Enfermagem, bem como 

Ficha de Atendimento Hospitalar nº 54042 (Num.15387492), 

confeccionados em data contemporânea ao acidente noticiado na inicial. 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, bem como a existência de incapacidade leve (25%) em 

estrutura torácica (100%) e intensa (75%) em ombro esquerdo (25%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ 

PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal 

entre este e o dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por 

decorrência do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro 

DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, a parte requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Lucineia Vargas em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e 

vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ e improcedente o pedido de dano 

moral JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a 

sucumbência mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$1.000,00 (mil reais), por equidade, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e 

arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 15 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1007471-29.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Anderson 

Aparecido Carvalho Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Anderson Aparecido 

Carvalho em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 24 de agosto de 2018, quando trafegava com uma motocicleta, 

próximo à MT-130. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do 

acidente e das lesões sofridas, apresenta invalidez permanente. A petição 

inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a insuficiência probatória do registro de ocorrência 

encartado, bem como a inexistência de prova quanto à invalidez 

permanente da parte requerente (Num. 17788931). Perícia médica inclusa 

(Num. 20670984). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 

20915693 e Num. 21232367). Impugnação à contestação (Num.22340209). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das preliminares 

Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o 

regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

30/10/2018 (Num. 16490467), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 
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acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Atendimento UPA nº 151525 (Num.16490468), confeccionados em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade intensa (75%) em joelho esquerdo (25%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ 

PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal 

entre este e o dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por 

decorrência do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro 

DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, a parte requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Anderson Aparecido Carvalho em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ e 

improcedente o pedido de dano moral JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência mínima, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$1.000,00 (mil reais), por 

equidade, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 15 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000180-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WEMMER SOUSA QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Judicial Eletrônico 1000180-12.2017.8.11.0037 Ação de Busca e 

Apreensão Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A Requerido: Wemmer Sousa Queiroz Vistos etc. Intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, bem como para manifestarem interesse na sessão de 

mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 (quinze) dias. Expirado 

o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVOSTIAN REUTOW (REU)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006421-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADONALTO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1006421-65.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Adonalto Gomes 

da Silva Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Adonalto Gomes da Silva em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 09 de 

junho de 2018, quando trafegava com uma motocicleta, próximo à Rua 

Angelo Ravanelo. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do 

acidente e das lesões sofridas, apresenta invalidez permanente. A petição 

inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a insuficiência probatória do registro de ocorrência 

encartado, bem como a inexistência de prova quanto à invalidez 

permanente da parte requerente (Num. 18153082). Perícia médica inclusa 

(Num. 20394682). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 

20880029 e Num. 21041940). Impugnação à contestação (Num.22334223). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das preliminares 

Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o 

regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

04/09/2018 (Num. 15392428), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Atendimento UPA nº 132824 (Num.15392429), confeccionados em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade média (50%) em mão esquerda (70%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ 

PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal 

entre este e o dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por 

decorrência do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro 

DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, a parte requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 
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reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Adonalto Gomes da Silva em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ e improcedente o pedido de dano moral 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a 

sucumbência mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$1.000,00 (mil reais), por equidade, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e 

arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 15 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000431-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PAIVA (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000620-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO SAMPAIO TOSELLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

HELEN GODOY DA COSTA OAB - MT10008-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 100620-08.2017.8.11.0037 Requerente: Cooperativa Agrícola 

dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso - COALESTE 

Requerido: José Renato Sampaio Tosello Vistos em correição. Frustrada a 

tentativa de composição, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 23 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005799-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005799-83.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Emanuel Martins 

Ferreira Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Emanuel Martins Ferreira em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 17 de 

abril de 2018, quando trafegava com uma motocicleta, próximo à BR 070. 

Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões 

sofridas, apresenta invalidez permanente. A petição inicial foi instruída 

com documentos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, 

o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de 

alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência 

da realização de pedido administrativo de forma regular. No mérito, aponta 

a insuficiência probatória do registro de ocorrência encartado, bem como 

a inexistência de prova quanto à invalidez permanente da parte requerente 

(Num. 17169755). Impugnação à contestação (Num.17970044). Perícia 

médica inclusa (Num. 20394819). As partes manifestaram quanto ao laudo 

pericial (Num. 20882066 e Num. 21173326). Determinada a intimação da 

parte autora para apresentar o requerimento administrativo, sob pena de 

extinção (Num.25792301), consoante certidão inclusa (Num.31018050). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Há óbice ao prosseguimento da relação jurídica 

processual, consistente na ausência de interesse de agir. Com efeito, o 

interesse de agir, como condição da ação, é requisito indispensável ao 

exercício do direito de ação, ou, na linguagem do processualista Humberto 

Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos preliminares, cuja 

inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento do mérito”. 

(p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o binômio 

necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação indenizatória decorrente do seguro obrigatório DPVAT 

pressupõe o prévio requerimento administrativo, denotando o interesse na 

intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OBRIGATORIEDADE SOMENTE 

PARA AS DEMANDAS DISTRIBUÍDAS APÓS O JULGAMENTO DO RE Nº 

631.240, EM 3.9.2014 – AÇÃO PROPOSTA EM 07.04.2017 – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STF já 

firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições 

para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre 

acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF. Contudo, 

este entendimento externado no RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, 

sessão do dia 03.9.2014, não possui efeitos retroativos, ou seja, só 

possui validade e eficácia em demandas distribuídas judicialmente a partir 

do dia do seu julgamento. In casu, o feito fora distribuído no dia 

07.04.2017, ou seja, depois do julgamento do RE nº 631.240, momento em 

que já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para 

preenchimento das condições da ação. Não há necessidade de o Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (N.U 1002184-27.2017.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018) Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

prosseguimento da ação sem o prévio pedido na via administrativa, como 

condição da ação. Dispositivo Isso posto, declaro a carência da ação e 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 15 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000483-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FELIPE WERNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000483-55.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Alexandre Felipe 

Werner Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Alexandre Felipe Werner em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 22 de 

setembro de 2018, quando trafegava com uma motocicleta, próximo ao 

Jardim Riva. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, apresenta invalidez permanente. A petição inicial foi 

instruída com documentos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a insuficiência probatória do registro de ocorrência 

encartado, bem como a inexistência de prova quanto à invalidez 

permanente da parte requerente (Num. 20254519). Acórdão confirmando 

a necessidade do requerimento administrativo (Num.21401617). Pedido de 

desistência da ação (Num.21911129), com discordância da parte 

demandada (Num.22245135). Formalizados os autos, vieram conclusos 

para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. Há óbice ao 

prosseguimento da relação jurídica processual, consistente na ausência 

de interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir, como condição da 

ação, é requisito indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na 

linguagem do processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências 

ou requisitos preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso 

ao julgamento do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que 

considera o binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da 

necessidade concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse 

substancial. Assim, a ação indenizatória decorrente do seguro obrigatório 

DPVAT pressupõe o prévio requerimento administrativo, denotando o 

interesse na intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – 

CONDIÇÃO DA AÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 

OBRIGATORIEDADE SOMENTE PARA AS DEMANDAS DISTRIBUÍDAS 

APÓS O JULGAMENTO DO RE Nº 631.240, EM 3.9.2014 – AÇÃO 

PROPOSTA EM 07.04.2017 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O STF já firmou entendimento no sentido de 

que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

artigo 5º, XXXV, da CF. Contudo, este entendimento externado no RE nº 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, sessão do dia 03.9.2014, não possui 

efeitos retroativos, ou seja, só possui validade e eficácia em demandas 

distribuídas judicialmente a partir do dia do seu julgamento. In casu, o feito 

fora distribuído no dia 07.04.2017, ou seja, depois do julgamento do RE nº 

631.240, momento em que já se fazia necessário o prévio requerimento 

administrativo para preenchimento das condições da ação. Não há 

necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento. (N.U 

1002184-27.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) Nesse passo, 

imperativo reconhecer a impossibilidade de prosseguimento da ação sem o 

prévio pedido na via administrativa, como condição da ação. Dispositivo 

Isso posto, declaro a carência da ação e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato 

que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 15 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001195-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R.L. INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1001195-79.2018.8.11.0037 

Ação de Obrigação de Fazer Requerente: R L Indústria Metalúrgica Ltda. 

Requerido: Banco PAN S/A Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, com pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada, proposta por R L Indústria Metalúrgica Ltda. em face de Banco 

Pan S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material 

fundamenta-se na omissão da instituição financeira requerida em proceder 

à baixa do gravame, incidente sobre o veículo descrito e caracterizado na 

inicial, após o integral adimplemento do financiamento. Em sede de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada postula pela imposição de 

obrigação de fazer à requerida, consistente na imediata baixa do gravame 

incidente sobre o veículo Caminhão M. Benz/LS 1634, categoria aluguel, 

chassi 9BM6950524B407469, placa JVB-2499, cor branca, RENAVAM 

0084248033-1, ano/modelo 2004/2004, referente ao contrato nº 

40849159, sob pena de multa diária. Os pedidos de mérito 

consubstanciam-se na declaração da procedência do pedido de obrigação 

de fazer de realizar a baixa do gravame existente sobre o veículo, 

mantendo ainda a multa diária em caso de descumprimento, condenando o 

requerido em pagamento de indenização por dano moral no valor de 

R$15.000,00 (quinze mil reais). A petição inicial foi instruída com 

documentos. A tentativa de conciliação restou infrutífera. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida afirmou 

que, conforme consulta ao SNG, após a inclusão do gravame não houve 

emissão de documento pelo DETRAN, o que impossibilita o banco de 

realizar a baixa do gravame, mesmo com a quitação do financiamento. É 

necessário que o autor se dirija ao DETRAN e regularize a documentação 

do veículo (solicitando nova emissão de documento com informação da 

alienação) para que posteriormente o banco proceda com a baixa do 

gravame. Afirma, ainda, que todas as vezes que a parte autora entrou em 

contato com o banco réu, este informou exatamente os procedimentos que 

estavam sendo adotados para a solução do problema, tendo sido 

prontamente regularizado quando solucionadas todas as questões. 

Inexistindo interesse na produção de provas complementares, vieram 

conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento. Decido. A questão 

controvertida cinge-se à responsabilidade pela ausência de baixa do 

gravame incidente sobre o veículo descrito e caracterizado na petição 

inicial. A parte autora aduz na inicial que a instituição financeira 

demandada não teria efetuado a baixa do gravame oriundo do contrato de 

abertura de crédito nº 40849159, mesmo após integral quitação da 

avença. A parte requerida, por sua vez, afirmou que, conforme consulta 

ao SNG, após a inclusão do gravame não houve emissão de documento 

pelo DETRAN, o que impossibilita o banco de realizar a baixa do gravame, 

mesmo com a quitação do financiamento, acrescentando a necessidade 

de que o autor se dirija ao DETRAN e regularize a documentação do 

veículo (solicitando nova emissão de documento com informação da 
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alienação) para que posteriormente o banco proceda com a baixa do 

gravame. A assertiva da parte requerida é pertinente. Transcrevo o artigo 

25 da Portaria nº 803/2019/GP/DETRAN-MT: “Após inclusão/alteração do 

gravame pelas Instituições Financeiras ou Entidades Credoras, o 

proprietário deverá dirigir-se imediatamente ao DETRAN-MT para emissão 

da respectiva documentação do veículo (CRV/CRLV), com a averbação do 

gravame, atendendo à Deliberação nº 77/2009/CONTRAN, referendada 

pela Resolução nº 689/2017/CONTRAN.” Pertinente destacar que, em ação 

similar, a Coordenadoria de RENAVAM e Veículo do Departamento 

Nacional de Trânsito de Mato Grosso informou, por meio do ofício nº 

039/2020/GER.SNG/DETRAN/MT, que o proprietário do veículo não cumpriu 

a exigência do artigo 25 da Portaria nº 803/2019/GP/DETRAN-MT, motivo 

pelo qual ficou impossibilitada a baixa do gravame pelo agente financeiro 

junto ao sistema do DETRAN-MT. Tal fato demonstra a recorrência da 

omissão por parte dos proprietários dos veículos, certamente por 

desconhecimento da obrigação normativa, circunstância que impede as 

instituições financeiras de providenciarem a baixa do gravame após 

quitação. Restou comprovado, portanto, que o óbice à baixa sistêmica, por 

parte do agente financeiro, foi decorrente de omissão, ainda que 

involuntária, do autor, proprietário do veículo, que deveria ter se dirigido 

imediatamente ao DETRAN-MT para emissão da respectiva documentação 

do veículo (CRV/CRLV), com a averbação do gravame, atendendo à 

Deliberação nº 77/2009/CONTRAN, referendada pela Resolução nº 

689/2017/CONTRAN. Dispositivo Isso posto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados por R L Indústria Metalúrgica Ltda. em face de Banco 

Pan S/A. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

notadamente pelo julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000436-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS DE MORAES ARRAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO GOMES DE ASSIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1000436-86.2016.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Adonias de Moraes Arraes 

Executado: Larindo Gomes de Assis Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes 

do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002225-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILCE BARAUNA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002225-86.2017.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Paulo da Silva Executada: Edenilce 

Baraúna dos Santos Vistos etc. Intime-se a parte exequente para 

manifestar-se sobre o inteiro teor da impugnação ao cumprimento de 

sentença, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000811-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FRANCISCA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado da parte exequente para requerer o que entender de 

direito, nos termos do §3º, do artigo 523, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001493-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico 

ainda, que nesta data INTIMO o exequente a dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BORGES BRIZOLA (AUTOR(A))

K. B. D. S. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARY NEGRO - ME (REU)

ROSIMARY NEGRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação protocolada no Id. 

22856021. Prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003696-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA METRON LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para manifestar-se acerca da petição protocolada 

no Id. 28333112. Prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001895-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003081-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003081-50.2017.8.11.0037. REQUERENTE: IDALIA ALVES DE ARAUJO 

REQUERIDO: HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA Vistos etc. 

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC) c) após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de abril de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002934-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEZIA REZENDE ALVES (REU)

SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA BUENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da Parte Autora da decisão abaixo transcrita, bem 

como audiência designada a ser realizada no dia 20/09/2017 às 15:00 

horas, na sala de conciliação do Fórum. Vistos em correição. Preenchidos 

os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Tendo em vista o direito de habitação 

envolvido na lide, reputo pertinente a prévia tentativa de composição para 

ulterior análise do pedido de tutela provisória. Destarte, remetam-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a 

hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada 

a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte 

ré para comparecer à audiência designada, com a advertência expressa 

de que o prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do 

Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso 

não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344). 

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1002377-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ICR AGRONEGOCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002377-66.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: ICR 

AGRONEGOCIOS LTDA Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais, 

recebo a petição inicial. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 

de abril de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1002377-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ICR AGRONEGOCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1002377-66.2019.8.11.0037 

Ação Renovatória de Locação Requerente: Banco do Brasil S.A. 

Requerido: ICR Agronegócios Ltda. Vistos etc. Trata-se de ação 

renovatória de locação proposta por Banco do Brasil S.A. em face de ICR 

Agrícola Ltda., ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material fundamenta-se no contrato particular de locação comercial, com 

vigência de 5 (cinco) anos, com início em 16/11/2014 e término em 

15/11/2019, consoante sentença em ação renovatória autos nº 

4487-31.2014.811.0037. Segundo narrativa exordial, o imóvel locado está 

localizado na Rua Silvério Nadir Danielli, nº 190, Centro, Primavera do 

Leste/MT, registrado na matrícula 10907, no registro de imóveis da 

Comarca de Primavera do Leste/MT, com área do terreno de 1.234,11 m² e 

área construída de 811,21 m². Acrescenta que a atividade desenvolvida 

permanece a mesma desde a celebração do contrato, qual seja o ramo 

bancário, fato público e notório, formando durante todos esses anos uma 
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expressiva clientela e prestando serviços de interesse da coletividade. A 

causa de pedir foi a ausência de consenso para a formalização de 

renovação do contrato de locação, porquanto nas tratativas prévias com o 

Requerido, este não aceitou o montante proposto pelo Requerente para 

renovação do contrato de aluguel. Assim, ante a inteligência do art. 51, § 

5º, da Lei nº 8.245/1991, cabe ao Requerente buscar a tutela judicial para 

resguardar seus direitos de locatário. Há a ressalva, por fim, de que o 

valor de mercado do imóvel locado não sofreu alteração significativa, pelo 

contrário, vem sofrendo forte retratação, o que poderá ser comprovado 

mediante prova pericial a ser designada por esse juízo o que desde já se 

requer, consignando a proposta de pagamento de R$ 18.800,00 (dezoito 

mil e oitocentos reais). O pedido de mérito consubstancia-se na 

decretação da renovação do contrato de locação comercial, por igual 

prazo, com reajuste para o valor para R$ 18.800,00 (dezoito mil, 

oitocentos reais) mensais. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Despacho inicial (Num. 19765323). A tentativa de conciliação restou 

infrutífera (Num. 22047671). Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, a parte requerida contestou a ação arguindo, em preliminar, 

carência de ação por falta de interesse processual porque em momento 

algum se opôs a renovação do contrato de locação de forma consensual 

extrajudicialmente, houve apenas desacordo comercial quanto ao valor a 

ser pago mensalmente a título de aluguel. No mérito, sustenta que o direito 

à renovação da locação não residencial não é absoluto, dependendo, 

portanto, da análise do caso em concreto e de prova mínima do direito do 

locatário à renovação no valor proposto. Por fim, postulou fixação do 

aluguel no valor de R$27.581,14 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta e um 

reais e quatorze centavos). A contestação foi instruída com documentos. 

Impugnação à contestação (Num. 26103374). Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. A questão controvertida cinge-se ao 

valor do aluguel para fim de renovação do contrato de locação não 

residencial. Inexistindo consenso quanto ao valor, pertinente a produção 

de prova pericial. Nomeio a empresa especializada REAL BRASIL 

CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, com endereço 

profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT). Intime-se a empresa nomeada para 

apresentar, em 5 (cinco) dias: I- proposta de honorários; II - currículo, com 

comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(CPC, art.465, §2º). Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes sobre a proposta de honorários para, querendo, manifestarem-se 

no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor 

(CPC, art.465, §3º). Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente 

técnico; III - apresentar quesitos (CPC, art.465, §1º). Apresentados os 

quesitos pelas partes, conclusos para a finalidade do artigo 470 do Código 

de Processo Civil. Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos 

causídicos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002934-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEZIA REZENDE ALVES (REU)

SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA BUENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da Parte Autora da decisão abaixo transcrita, bem 

como audiência designada a ser realizada no dia 20/09/2017 às 15:00 

horas, na sala de conciliação do Fórum. Vistos em correição. Preenchidos 

os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Tendo em vista o direito de habitação 

envolvido na lide, reputo pertinente a prévia tentativa de composição para 

ulterior análise do pedido de tutela provisória. Destarte, remetam-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a 

hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada 

a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte 

ré para comparecer à audiência designada, com a advertência expressa 

de que o prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do 

Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso 

não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344). 

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito Designada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002934-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEZIA REZENDE ALVES (REU)

SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA BUENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO - PJe nº 1002933-39.2017.8.11.0037 

Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Reparação 

por Perdas e Danos Requerente: Buritis Incorporadora de Imóveis Ltda. 

Requeridos: Luiz Carlos Duarte dos Santos e Roze Mari Lazaretti dos 

Santos Vistos etc. Há pedido de mérito, relativo à condenação da parte 

autora ao pagamento do imposto predial e territorial urbano (IPTU) 

lançados pelo Fisco durante todo período de ocupação. Todavia, o pedido, 

nos moldes que que foi formulado, encontra óbice na disposição do artigo 

18 do Código de Processo Civil, ressalvada a comprovação do caráter de 

ressarcimento do pleito. Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 9º 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para manifestar-se 

sobre o óbice apontado, em 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357), inclusive 

análise do pedido de tutela. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003950-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO PASINATO FLORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREIVER MACLEI DE LIMA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o Advogado da parte Autora fica INTIMADO 

manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo e o requerido não 

contestou a ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001105-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ ZANCHET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA OAB - MT23665/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1001105-71.2018.8.11.0037 

Ação de Cobrança Requerente: Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos 

Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso Requerido: Edson Luiz 

Zanchet Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 5 (cinco) dias. 

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001829-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para impugnar contestação, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005552-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MATIAS OAB - MT1857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerente para manifestar da certidão do Oficial 

de Justiça, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005972-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDEY FRANCISCO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerente para manifestar da certidão do Oficial 

de Justiça, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001717-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento à decisão anterior, designo a realização da perícia para o 

dia 09 de novembro de 2017, às 13hs, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do fórum 

desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003276-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINHO MATOS DA SILVA (EXECUTADO)

ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para informar sobre a eventual ultimação 

do acordo, em 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000770-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000770-86.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Lucas Felipe de Souza Requerido: Porto 

Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A em 

face da sentença prolatada (ID 9938061). A pretensão recursal 

fundamenta-se na contradição, especificamente quanto ao arbitramento 

de honorários advocatícios sobre o valor da causa ao invés do 

arbitramento sobre o valor da condenação (forma postulada pelo autor). 

Regularmente intimada, a parte requerida sustentou, em síntese, que o 

arbitramento sobre o valor da condenação, no caso em questão, não é 

suficiente para remunerar de forma adequada o causídico, portanto 

devendo a mesma ser mantida. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Há, de fato, 

contradição, motivo pelo qual me penitencio com a parte requerida e passo 

a suprir a contradição. Com efeito, o juiz está adstrito ao comando legal e, 

no caso concreto, a aplicação do percentual previsto em lei não implicará 

em honorários irrisórios. Isto posto, recebo e acolho os embargos de 

declaração e fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, sobretudo em face da baixa complexidade da 

causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.IC. Primavera do Leste (MT), 23 de outubro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005521-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELISCLER GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1005521-19.2017.8.11.0037 

Ação de Busca e Apreensão Requerente: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Requerido: Eliscler Gonçalves de Oliveira Vistos etc. 

Não localizado o bem alienado fiduciariamente, intime-se o credor para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, valendo-se da 

prerrogativa de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 4º do Decreto-lei nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 158 de 783



911/1969. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001037-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FOCKINK (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1001037-24.2018.8.11.0037 

Ação de Cobrança Requerente: COOALESTE – Cooperativa Agrícola dos 

Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso Requerido: Luciano 

Fockink Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por Cooaleste 

– Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato 

Grosso em face de Luciano Fockink, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e instada a 

recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, a parte autora não promoveu a diligência que lhe competia. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. A questão relativa a hipossuficiência econômica da 

parte autora, para efeito de concessão da gratuidade da justiça, inclusive 

de recolhimento de custas ao final, já foi objeto de deliberação judicial, 

confirmada em grau recursal (Agravo de Instrumento nº 

1004872-97.2019.8.11.0000). Portanto, a reiteração do pedido equivale ao 

descumprimento da determinação judicial, implicando na extinção 

processual. Isso posto, não efetuado o recolhimento das custas, 

determino o cancelamento da distribuição, nos moldes do artigo 290 do 

Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, X, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000651-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1000651-28.2017.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Cooperativa de Crédito Rural de 

Primavera do Leste – PRIMACREDI Executados: Ariliane Almeida Silva e 

Edmilson Carlos Silva Terres Vistos etc. Ultimado o prazo para 

cumprimento do acordo, intime-se a parte exequente para prestar 

informações sobre o integral adimplemento, valendo o silêncio como 

anuência tácita, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000780-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA BUSCAMANTE FRANCO LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1000780-33.2017.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Álvaro Menezes Executada: Cristina 

Bustamante Franco Lima Vistos etc. Indefiro o requerimento de busca de 

procurações para movimentação de ativos financeiros, eis que a singela 

condição de mandatário, sem qualquer indício de fraude, não constitui 

diligência útil ao prosseguimento da execução. Em relação aos eventuais 

vínculos com as cooperativas de crédito, a informação já é, 

hodiernamente, disponibilizada pelo sistema BACENJUD. Intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes 

do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002000-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. I. E. D. C. I. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

EVELYN CAVICHIOLI OAB - SP411158 (ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. F. O. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimo da decisão 

ID 31321447.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005443-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILLIARD NOBRE ROCHA OAB - AC2833 (ADVOGADO(A))

FELIPPE FERREIRA NERY OAB - AC3540 (ADVOGADO(A))

MARIANA RABELO MADUREIRA OAB - AC4975 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1005443-88.2018.8.11.0037 

Carta Precatória Deprecante: 1ª Vara da Cível da Comarca de Rio Branco 

(AC) Vistos etc. Defiro o requerimento de suspensão do curso 

processual, por 60 (sessenta) dias. Expirado o prazo sem providência da 

parte interessada, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as baixas e 

anotações pertinentes. Do contrário, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000770-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000770-86.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Lucas Felipe de Souza Requerido: Porto 

Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A em 

face da sentença prolatada (ID 9938061). A pretensão recursal 

fundamenta-se na contradição, especificamente quanto ao arbitramento 

de honorários advocatícios sobre o valor da causa ao invés do 

arbitramento sobre o valor da condenação (forma postulada pelo autor). 

Regularmente intimada, a parte requerida sustentou, em síntese, que o 

arbitramento sobre o valor da condenação, no caso em questão, não é 

suficiente para remunerar de forma adequada o causídico, portanto 
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devendo a mesma ser mantida. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Há, de fato, 

contradição, motivo pelo qual me penitencio com a parte requerida e passo 

a suprir a contradição. Com efeito, o juiz está adstrito ao comando legal e, 

no caso concreto, a aplicação do percentual previsto em lei não implicará 

em honorários irrisórios. Isto posto, recebo e acolho os embargos de 

declaração e fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, sobretudo em face da baixa complexidade da 

causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.IC. Primavera do Leste (MT), 23 de outubro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000647-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

DURIVALDO JOAO KIRST (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000647-25.2016.8.11.0037 (PJe) Tutela de Urgência Cautelar 

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado - SICREDI Requeridos: Kirst Comércio de Pneus Ltda. e 

Outros Vistos etc. Trata-se de tutela de urgência cautelar proposta por 

Cooperativa de Crédito de Live Admissão de Associados Vale do Cerrado 

- SICREDI em face de Kirst Comércio de Pneus Ltda., Durivaldo João Kirst e 

João Paulo de Tarso Kirst, todos qualificados nos autos em epígrafe. A 

parte autora desistiu da ação (Num. 17556663), com anuência da parte 

requerida (Num. 20257743). Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice 

legal, homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000747-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ZORZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000747-43.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Execução por Quantia Certa 

Exequente: Valdecir Zorzo Executado: Associação de Proprietários de 

Caminhões de Primavera do Leste (MT) Vistos etc. Inexistindo localização 

de bens penhoráveis, determino a suspensão do curso processual da 

execução, período durante o qual também fica suspensa a prescrição 

(CPC, art.921, III e §1º). Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que 

sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem 

baixa na Distribuição, com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do 

artigo 2º do Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º). Os autos 

serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer 

tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º). Decorrido 

o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem manifestação da 

parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente 

(CPC, art. 921, §4º). Localizados bens penhoráveis ou configurada a 

prescrição intercorrente, imediata conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004023-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX EDUARDO GALEGO OAB - SP259772 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA 

(EXECUTADO)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (EXECUTADO)

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a petição do Id 

28772044 bem como da certidão do oficial de justiçaId 27701947, 

requerendo o que de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003327-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEREIRA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JACOBI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes sobre a proposta do perito de ID 31291260 no prazo 

de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000680-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI GILBERTO HOFFMANN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a devolução da Carta 

Precatória no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005356-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOSE MOLINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005356-35.2018.8.11.0037 Vistos. 

Chamo o feito à ordem. Denoto que o requerido manifestou pretensão 

própria em contestação, pleiteando a revisão de cláusulas do contrato 

cobrado, configurando, assim, reconvenção. Portanto, é necessário que 

atribua o valor à causa em obediência ao artigo 292 do CPC, bem como 

recolha as custas e taxas judiciais. Destarte, intime-se o requerido 

emendar sua reconvenção, atribuindo valor à causa e recolhendo as 

custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Em caso de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004249-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JULIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004249-87.2017.8.11.0037. AUTOR(A): FLAVIO JULIAO DA SILVA REU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos 

e examinados. Trata-se de AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO 

ajuizada por FLAVIO JULIAO DA SILVA em face de BANCO BV 

FINANCEIRA S/A, devidamente qualificados nos autos. Narra a parte 

autora, em síntese, que na data de 28 de janeiro de 2016, firmou contrato 

de financiamento de um caminhão MERCEDES BENZ 2540 S (AXOR) 6X2 

3E 2P, ANO/MOD 2008/2008 COR BRANCA CHASSI 9BM9584618B596523, 

PLACA AQB 4408 - SP, RENAVAM 00965114546, sendo que o valor 

financiado foi de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), que foi pactuado para 

pagamento em 48 (quarenta e oito) meses, em parcelas mensais iguais e 

sucessivas, que no ato da contratação ficou acordado que seria de 

2.415,42 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e dois 

centavos) e que a taxa de juros mensais seriam de 1% (um por cento) ao 

mês. Diz que ao receber o carnê com as parcelas para serem pagas 

mensalmente, verificou que eram muito diferentes dos valores pactuados, 

figurando no valor de R$ 3.554,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e 

quatro reais), um valor muito acima do inicialmente contratado, com uma 

disparidade de R$ 1.138,58 por parcela. Diz que há cobrança ilícita da taxa 

de avaliação, parcela premiável, taxa de registro, a taxa de retorno, 

seguro, incidência de anatocismo, cobrança de juros excessivos e 

correção monetária ilegal. Assim, requereu a procedência do pedido para 

que sejam revistos os contratos e declarar abusiva as cláusulas 

apontadas na inicial, bem como a restituição em dobro dos valores 

cobrados a maior. Decisão inicial de conteúdo positivo no id. 10508708, 

ocasião em que foi indeferida a tutela antecipada e deferido o beneficio da 

justiça gratuita. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

no ID. 11387530, alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. 

Requereu a suspensão do feito, em razão do Recurso Especial n°. 

1.578.526. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte autora não impugnou a contestação (ID. 13194582). Intimados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as não se 

manifestaram (ID. 18345823). É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Preliminar de 

inépcia da inicial. Atenta aos autos, verifico que a parte autora indicou os 

encargos que entende indevidos, bem como planilha de cálculo. Assim, 

não há que se falar em inépcia da inicial. Em relação ao pedido de 

suspensão do feito, já houve o julgamento do REsp 1.578,526/SP pelo 

egrégio STJ, razão pela qual indefiro o pedido. Da capitalização dos juros. 

O autor requer seja declarada nula a capitalização dos juros. Todavia, em 

análise ao contrato em tela, não se verifica qualquer cláusula prevendo a 

capitalização dos juros, razão pela qual improcede a pretensão autoral. Da 

correção monetária O autor requer seja estabelecido o IGP-M como índice 

de correção monetária e a declaração de nulidade de sua cumulação com 

a comissão de permanência. Todavia, em análise ao contrato em tela, não 

se verifica qualquer cláusula referente ao índice de correção monetária 

adotado, da mesma forma que não há qualquer cláusula prevendo a 

incidência da comissão de permanência, razão pela qual improcede a 

pretensão autoral. Taxa de juros remuneratórios. O contrato firmado entre 

os litigantes, Cédula de Crédito Bancário – CCB, tinha como finalidade a 

aquisição de um caminhão e foi celebrado em 28/01/2016. Em consulta ao 

sítio eletrônico do Banco Central é possível constatar que os encargos 

pré-fixados para aquisição de veículos em 28/01/2016 para a BV 

Financeira S.A. CFI era de 2,30% a.m. (dois vírgula trinta por cento ao 

mês) e 31,35% a.a. (trinta e um vírgula trinta e cinco por cento ao ano) 

(disponível em: < https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-por

TaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%20

01%2F01%2F2012&exibeparametros=true >). Por sua vez, o contrato 

celebrado entre as partes prevê a incidência de juros mensal de 2,63% 

(dois vírgula sessenta e três por cento) e anual de 36,48% (trinta e seis 

vírgula quarenta e oito por cento). Destaco que há julgamento do egrégio 

STJ, em sede de resolução de demandadas repetitivas (temas repetitivos 

24 ao 36), onde firmada a tese de que é possível, excepcionalmente, a 

revisão da taxa de juros remuneratórios, devendo estar caracterizada a 

relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE 

CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a 

multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, 

foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos 

bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos 

da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e 

comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos 

regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito 

consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de 

direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o 

incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no 

acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos 

os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos 

específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: 

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de 

ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso 

até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a 

presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, 

reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES 

IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - 

JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam 

à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 
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superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado 

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade 

incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. 

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, 

não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser 

convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A 

inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes 

decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no 

mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a 

inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É 

vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com 

fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de 

cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. 

Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO 

REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a 

demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento 

do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. 

Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via 

adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação 

da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício 

realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados 

encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a 

ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não 

demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança 

de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta 

descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio 

de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) 

deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente 

e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há 

qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que 

a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de 

permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do 

permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial 

não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os 

julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do 

recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a 

legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e 

ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) 

(grifei). Ressalte-se que, não é a simples discrepância entre a taxa 

contrata e a praticada pelo mercado que eivará a cláusula contratual de 

nulidade, mas sim a significativa discrepância ou manifesto excesso que 

traga excessiva desvantagem ao consumidor. Esta linha de pensamento 

pode ser visualizada nos seguintes acórdãos proferidos pelos egrégios 

TJMT e STJ: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0002027-74.2013.8.11.0015 APELANTE: VANUSA DE PAULA 

SANTOS APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS 

REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – 

EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR 

AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO 

DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS 

– REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - 

SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO 

DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO 

DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. 

Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados 

serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura 

abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." 

(REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo 

específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da 

Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos 

bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, 

por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. 

Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem 

ser majorados (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 

0002027-74.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO 

DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES 

CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA 

NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. Com o 

advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de 

adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de 

modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do 

“pacta sunt servanda”. As taxas de juros remuneratórios não são 

limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado 

regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância 

de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira 

exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de 

cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser 

considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado 

pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS). Desde a MP 

nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é 

permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que 

expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual 

seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (TJMT - N.U 

0001907-38.2012.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020). CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO 

OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO 

CPC/1973. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR E TJLP. VALIDADE. SÚMULAS N. 

288 E 295 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do 

CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisa todas as questões 

pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e 

suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. De acordo com 

os parâmetros adotados por esta Corte, a revisão da taxa de juros 

remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média 

praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada, sendo 

insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por 

cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ. 3. "A capitalização 

dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o 

acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
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8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/9/2012). 4. "Nos 

contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida 

a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida" (REsp n. 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, 

DJe 16/11/2010). 5. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser 

utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários 

(Súmula n. 288/STJ). 6. "A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para 

contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada" (Súmula 

n. 295/STJ). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos 

EDcl no REsp 1448368/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme 

decidido no Resp. n. 1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC/1973, a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% 

ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, 

permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique 

demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada 

ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie. 1.1 É 

inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros 

remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média 

de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de 

cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 

5 e 7/STJ). 2. Verificada, na hipótese, a existência de encargo abusivo no 

período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do 

devedor. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 

1486943/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/08/2019, DJe 30/08/2019). Nesta ótica, em busca de parâmetros para 

configuração de manifesto excesso e significativa discrepância, 

retornamos ao julgamento do REsp 1061530/RS (alhures transcrito), onde 

a Exma. Rel. Min. Nancy Andrighi indicou em seu voto: A jurisprudência, 

conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas 

superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no 

REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 

04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, 

DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. 

Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Aliás, perceba-se a utilização 

deste parâmetro pelo egrégio TJMT, inclusive fazendo referência aos 

precedentes do STJ, conforme acórdão e trecho do voto do Exmo. Rel. 

Des. José Zuquim Nogueira que seguem: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – 

REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – 

CONTRATO FIXADO NO VALOR PUGNADO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA 

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS 

ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – 

NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS 

INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a 

abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo 

mercado financeiro. A cobrança de encargos indevidos gera o direito à 

restituição simples do indébito. (TJMT - N.U 0001714-84.2017.8.11.0044, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, 

Publicado no DJE 11/03/2020). Verifica-se que o Superior Tribunal de 

Justiça, utilizando parte da fundamentação deste mesmo julgado e com 

base nos precedentes daquele Tribunal, estabeleceu que os juros 

remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em 

patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado. Neste 

viés, fazendo uso do parâmetro jurisprudencial, entendo não haver 

abusividade da taxa de juros pactuada pelos litigantes (2,30% a.m. e 

31,35% a.a.), considerando que sequer representam uma vez e meia a 

taxa de mercado, esta correspondente à de 2,63% (dois vírgula sessenta 

e três por cento) e anual de 36,48% (trinta e seis vírgula quarenta e oito 

por cento). Por esta razão, a pretensão autoral revela-se improcedente. 

Do seguro O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro de 

proteção financeira com a instituição financeira, esse é o entendimento 

firmado pelo egrégio STJ em sede de recurso repetitivo (tema repetitivo 

972): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO 

BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS 

CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. 

VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA 

SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS 

ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários 

celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou 

equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente 

bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do 

pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de 

entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula 

pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição 

financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de 

encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula 

referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, 

condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em 

virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. 

Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que 

tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de 

ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese 

firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da 

prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à 

despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE 

PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 

17/12/2018) (grifei). O entendimento firmado em acórdão de resolução de 

demandas repetitivas possui eficácia vinculante, obrigando-se juízes e 

tribunais a observá-los (artigo 927, inciso III, do CPC), logo é o 

entendimento que deve ser adotado por este juízo e o qual comunga o 

egrégio TJMT, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - 

VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – 

REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de 

financiamento caracteriza venda casada ”, o que não é permitido pelo 

ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção 

financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados 

indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a 

cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia 

sido declarada abusiva. Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos 

litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro nos 

termos do artigo 86 do CPC. (N.U 0007762-17.2016.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, 

Publicado no DJE 11/03/2020) (grifei). Além disso, destaco que a tese 

firmada no precedente teve como norte a liberdade contratual do 

consumidor escolher a seguradora que prestara o seguro de proteção 

financeira, como vemos do seguinte trecho extraído do voto do Exmo. Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino: Apesar dessa liberdade de contratar, 

inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura 

liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma 

vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula 

contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo 

grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à 

possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do 

consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de 

escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, 

sob o prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para 

outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição 

da própria liberdade de contratar. Entretanto, in casu, não vislumbro como 

demonstrado o cerceamento desta liberdade. A circunstância do negócio 
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jurídico não permite a presunção de que houve venda casada e privação 

da liberdade de escolha ao requerente, diferentemente das situações em 

que o seguro é contratado por mera cláusula inserida no contrato 

principal, razão pela qual entendo que a autora deveria provar que a 

contratação do crédito foi atrelada à contratação e que não teve a escolha 

da seguradora contratada. Lado outro, ainda não há entendimento 

sedimentado na jurisprudência pátria acerca da contratação da 

capitalização da parcela premiável, porém entendo que está em situação 

semelhante ao seguro de proteção financeira, considerando que o 

requerente firmou um termo de adesão de título de capitalização, não 

realizando a contratação da parcela premiável por simples cláusula do 

contrato principal. Destarte, denotando a míngua de qualquer prova da 

contratação por venda casada, visto que as provas documentais trazidas 

pelo requerente em inicial nada demonstram sobre a situação, a pretensão 

autoral é improcedente. Tarifas. O egrégio STJ também examinou a 

validade da cobrança de despesas com serviços prestados por terceiros, 

registro do contrato e avaliação do bem em sede de resolução de 

demandas repetitivas (tema repetitivo 958), firmando as seguintes teses: 

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de 

serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser 

efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o 

ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, 

em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor 

da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a 

essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. 

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da 

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do 

contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não 

efetivamente prestado; e 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto. O entendimento vinculante é seguido 

pelo egrégio TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 

REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA 

NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – 

ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – TARIFAS 

ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – GRAVAME – REGISTRO DE 

CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, 

DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA 

PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 

958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz do princípio da 

dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte apelante, sob pena 

de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os 

fundamentos adotados na origem para negar seguimento ao reclamo. Não 

há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da 

irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida. É permitida a 

capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida 

Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. 

Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ. A Corte Cidadã no julgamento do 

REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o 

posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos 

moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do 

relacionamento entre consumidor e a instituição financeira. Em contratos 

bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está 

autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato , assim 

também as tarifas de avaliação de bem , desde que efetivamente 

prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível 

casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 

1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 1030357-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 19/12/2019). Dessume-se da inicial que a causa de pedir 

da anulação da cobrança da tarifa de avaliação do bem é “leviandade” na 

cobrança e onerosidade excessiva; portanto o requerente não alega que 

o serviço não foi efetivamente prestado. Sendo assim, devemos abordar 

se há onerosidade excessiva no caso. Denoto do contrato firmando entre 

os litigantes que houve a cobrança de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título 

de tarifa de avaliação do bem. Neste viés, examinando os importes frente 

ao valor do crédito (R$ 90.000,00) ou mesmo ao valor de avaliação do 

caminhão financiada (R$ 150.000,00), não vislumbro onerosidade 

excessiva do consumidor, nem observo extrema vantagem para a 

instituição financeira. Portanto, novamente impõe-se a improcedência da 

pretensão autoral. Quanto à tarifa de cadastro, considerando a expressa 

pactuação no contrato firmado entre as partes (quadro 5.5) e aplicando o 

entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça, tratam-se de encargos 

válidos, não havendo que se falar em nulidade. Neste sentido: E M E N T A 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO COMPROVADA A COBRANÇA 

DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PACTUADO E QUE FORAM 

ESTIPULADOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – 

REGULARIDADE NA COBRANÇA DA “ TARIFA DE CADASTRO” – 

ADOÇÃO DAS TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO RESP Nº 

1.251.331/RS – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE 

EFEITOS INFRINGENTES. Deve ser sanada a omissão do acórdão que não 

observa a insurgência da parte recorrente quanto à “ Tarifa de Cadastro”, 

que, no entanto, mantém-se regular sua cobrança na forma pactuda, 

mormente porque o contrato foi firmado após a vigência da Resolução 

CMN nº. 3.518/2007. Tese firmada por ocasião do julgamento do REsp nº. 

1.251.331-RS. (N.U 1028920-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 

Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) 

Dessa forma, improcede o pedido autoral. Dispositivo: Ante ao exposto, 

julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, 

condeno o autor ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais 

além de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez) por cento sobre 

o valor da causa (artigo 85, caput e § 2º, do CPC); contudo a exigibilidade 

da condenação ficará suspensa diante da gratuidade da justiça concedida 

ao autor (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). Determino a liberação dos valores 

depositados pelo autor, em favor do requerido, devendo ser abatido do 

saldo remanescente do contrato. Publique-se. Intime-se. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003832-03.2018.8.11.0037. AUTOR(A): RENATO DIRCEU FERNANDES 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

RENATO DIRCEU FERNANDES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos qualificados. Alega que, em 07/03/2018, foi 

vítima de acidente automobilístico, do qual resultou em invalidez 

permanente em membro superior esquerdo e demais lesões. Assim, 

requer a condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 

13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de 

acordo com o INPC. A inicial veio com documentos (Id. 13560303). No Id. 

13590297, recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. 

Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo da ação, 

falta de interesse de agir ante a invalidade do documento apresentado 

pelo autor como comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior. No mérito, alega a inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, ausência de comprovante da invalidez alegada, 

necessidade de graduação do valor eventualmente devido de acordo com 

a lesão, e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 

14434280). No Id. 15481939, apresentação de impugnação a contestação 

pela parte autora. No Id. 26623467, aportou laudo realizado por perito 

judicial, tendo as partes se manifestado em Id. 27302561 e 28911474. É o 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, 
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razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 17057909), oportunidade em 

que, ante a alegação da parte requerida de divergência de assinatura do 

requerente, foi determinado que este juntasse aos autos outro documento 

com assinatura autenticada em cartório para conferência. Em que pese 

tenha a parte requerente sido intimada para cumprir a determinação 

exarada no despacho saneador, esta não se manifestou nos autos, bem 

como não juntou os documentos conforme consignado. No entanto, em 

análise aos documentos colecionados na peça vestibular e diante do 

comparecimento do autor no ato da perícia médica, onde restou comprava 

parte das lesões alegadas, torna-se desnecessária a juntada de novos 

documentos assinados e reconhecidos em cartório, visto que no nosso 

ordenamento jurídico, não há exigência acerca do reconhecimento de 

firma de procuração. Ademais, exigir a juntada de novos documentos 

após todo o conjunto probatório já existente nos autos, mostra-se como 

excesso de formalismo. Neste sentido, cita-se jurisprudência: APELAÇÃO 

– SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– ACIDENTE DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES AFASTADAS – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Desnecessidade de requerimento 

administrativo na hipótese dos autos – Resistência da seguradora que 

indica insucesso do pleito administrativo, ante a inadimplência da autora 

com o pagamento do seguro DPVAT – NULIDADE DA R. SENTENÇA – 

Sentença fundamentada – Embargos de declaração corretamente 

rejeitados – CERCEAMENTO DE DEFESA – Perícia médica bem produzida, 

elaborada e conclusiva abordando todos os aspectos necessários para a 

verificação da incapacidade da apelante, mostrando-se suficiente para o 

deslinde da causa – DIVERGÊNCIAS NAS ASSINATURAS HAVENDO 

NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO OUTORGANTE DA 

PROCURAÇÃO – Desnecessidade – Ausência de indícios de fraude aptos 

a autorizarem excesso de formalismo – MÉRITO – Comprovação do 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório – Desnecessidade – 

Irrelevante se a vítima é proprietária ou não do veículo – Aplicação da 

Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça – COMPENSAÇÃO COM 

CRÉDITO DA SEGURADORA – Descabimento – Eventual crédito oriundo do 

direito de regresso previsto nos artigos 7º e 8º da Lei 6.914/74 que 

deverá ser objeto de reconhecimento em ação própria, não configurados 

os requisitos legais estabelecidos no artigo 369 do Código Civil – 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10104794620188260344 SP 

1010479-46.2018.8.26.0344, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de 

Julgamento: 19/08/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/08/2019) Ainda, parte requerida alega que o boletim de 

ocorrência é documento imprescindível para propositura da ação e que o 

boletim de ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, 

posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante do que 

aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O prontuário de 

atendimento médico (Id. 13560320), que identifica a vítima e está 

devidamente registrado no órgão competente, com assinatura do 

responsável, goza de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o 

boletim de ocorrência não é documento indispensável para comprovação 

do dano causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). Arguiu, 

também, que a autora não apresentou toda a documentação indispensável 

à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º 

da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, porque não há 

laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de 

prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu 

artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do 

acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela perícia médica colacionada no processo no Id. 

26623467. O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo relatório e demais documentos médicos (Id. 13560320) e perícia 

médica (Id. 26623467). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em lesão média (50%) em membro superior 

esquerdo (70%). A lei não exige que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que comprovar o acidente com um documento específico; 

apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 
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Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Considerando as lições colimadas, 

bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido de 

indenização por danos morais não merece acolhimento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora RENATO 

DIRCEU FERNANDES, no valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por 

morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter 

sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em 

consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005927-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DOMINGOS DE ABREU (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005927-06.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JACQUELINE GUADAGNIN REU: 

AMILTON DOMINGOS DE ABREU Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por JACQUELINE GUADAGNIN em face de AMILTON DOMINGOS 

DE ABREU, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que é credora do requerido da importância original de R$ 5.500,00 

(cinco mil e quinhentos reais), representado pelo cheque de n. UA000040, 

do Banco Itaú, Agência 7762, Conta Corrente n. 70003-0, apresentado 

para pagamento e devolvido pelas alíneas 11 e 12. Aduz que o título teve 

seu prazo expirado para execução e pugna seja constituído o título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, 

prosseguindo-se na forma prevista do Livro II, Título XV, Capítulos II e IV, 

do CPC. Com a inicial vieram os documentos de ID nº 14954890/14954896. 

No ID nº 14988086, despacho inicial, determinando a expedição de 

mandado monitório e citação do requerido para apresentação de 

embargos monitórios no prazo legal. O requerido foi devidamente citado (ID 

nº 20218175), oportunidade em que apresentou embargos monitórios no ID 

nº 20861231, alegando, que a dívida já foi paga, e requerendo a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor e a 

condenação da parte requerente por litigância de má-fé. A requerente 

apresentou impugnação aos embargos no ID nº 21478952. Intimado para 

comprovar a hipossuficiência alegada (ID nº 29943607), a parte requerida 

apresentou os documentos de ID nº 30359808/30360606. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Inicialmente, verifico que a parte requerida pugna 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, bem como 

que, intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, apresentou os 

documentos de ID nº 30359808/30360606. Contudo, analisando os autos, 

verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, 

ante a ausência de indícios de que o pagamento pela embargante das 

custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio. Em que pese o §3º 

do artigo 99 do Código de Processo Civil reza que presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, 

os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, o requerido apresentou carteira de trabalho comprovando que não 

possui vínculo empregatício, contudo, conforme declara na procuração de 

ID nº 2060914, este é pecuarista. Assim, considerando que o requerido é 

autônomo, a ausência de assinatura em sua carteira de trabalho não 

comprova sua hipossuficiência. Da mesma forma, os documentos de ID nº 

30360594/30360606 não demonstram o ganho mensal do requerido, não 

restando comprovado que este não possui rendimentos suficientes para 

arcar com as custas processuais. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da requerente, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas processuais. Destarte, à míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da 

parte autora, não há como ser deferido o requerimento de justiça gratuita. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Quanto ao mérito, 

trata-se de AÇÃO MONITÓRIA com a finalidade de obter, a partir de título 

carente de eficácia executiva, a condenação da requerida no pagamento 

de determinada quantia em dinheiro. Estabelece o artigo 700 do Código de 

Processo Civil que “A ação monitória pode ser proposta por aquele que 

afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter 

direito de exigir do devedor capaz”. Dispõe, ainda, o Código de Processo 

Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao 

autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos 

modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Importante 

salientar que o cheque é um título autônomo, outorgando ao credor 

verdadeira presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo 

totalmente desnecessária a causa da sua emissão para sua validade, 

sendo que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de ser 

cabível a ação monitória para cobrança de cheque prescrito, entendimento 

consolidado na Súmula 299 do STJ, que dispõe que: “É admissível a ação 

monitória fundada em cheque prescrito” No caso em análise, o requerente 

demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação 

monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a 

apresentação de “início de prova de escrita”, o que ocorreu mediante a 

apresentação de cópia do cheque devidamente emitido pelo requerido. De 

outro lado, conforme salientado supra, o ônus probatório recai sobre a 

parte requerida, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código 

de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, 

desconstituir a força monitória do documento apresentado pelo autor. 

Constato que a parte requerida fundamenta seus embargos na alegação 

de quitação do débito, apresentando, para tanto, cópia da solicitação de 

regularização de ocorrências no cadastro de emitentes de cheques sem 

fundos (CCF) e cópia simples do cheque (ID nº 20861236). Intimado para 

se manifestar, a parte requerente aduz que não houve pagamento do 

valor da cártula, tendo, inclusive, comprovado que esta ainda encontra-se 

em sua posse, mediante depósito da via original do cheque na secretaria 

deste juízo, conforme certidão de ID nº 30041854. Assim, considerando 

que o cheque constitui título ao portador, não há provas suficientes de que 

já tenha havido o pagamento do título. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código 
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de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial 

no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com correção 

monetária incidente a partir da data de emissão estampada na cártula, e os 

juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira 

sacada ou câmara de compensação (STJ- REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 

10/8/2016). CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em consonância 

com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001860-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENESON MOTA VENCESLAU MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001860-27.2020.8.11.0037. AUTOR(A): WENESON MOTA VENCESLAU 

MARTINS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por WENESON 

MOTA VENCESLAU MARTINS em face SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., ambos qualificados. No Id. 

31027669, a parte requerente pugnou pela desistência e extinção do feito. 

É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de 

modo que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, visto que na hipótese 

houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. Sem 

honorários, visto que não se formou o contraditório. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006996-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006996-39.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO Vistos. 

Inicialmente, verifico que, no Id nº 29079744, a parte requerida comparece 

espontaneamente aos autos, informando que as partes encontravam-se 

em tratativas de acordo, bem como junta uma minuta de autocomposição 

amigável. No entanto, no acordo informado constou apenas a assinatura 

do requerido, não tendo anuência de seu advogado, bem como ausente a 

concordância do banco requerente, motivo pelo qual a transação não foi 

homologada. Ato contínuo, a parte autora peticiona no Id nº 29517353, 

informando que houve a apreensão do veículo e requerendo o julgamento 

antecipado da lide. Em análise aos autos, verifico que as diligências 

angariadas pelos Oficiais de Justiça restaram infrutíferas, não havendo 

certidão e comprovação da apreensão do bem. Assim, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar e comprovar se a 

apreensão ocorreu de forma extrajudicial, juntando aos autos o auto de 

busca e apreensão e check list. Sem prejuízo, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita feito pelo 

requerido no Id nº 29856091, intime-o, por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Intimem-se Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001871-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. F. (AUTOR(A))

RODRIGO BOECK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001871-56.2020.8.11.0037 AUTOR(A): RODRIGO BOECK, R. B. F. REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por R. B. F., representado por, RODRIGO BOECK, em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

qualificados nos autos. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprova o envio de e-mail a parte requerida, após inúmeras tentativas 

frustradas desta em receber os documentos e realizar o protocolo 

administrativo. Assim, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 

320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001328-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA VISUAL KITS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUACELLI DI GIACOMO OAB - SP193628 (ADVOGADO(A))

MAURICIO CESARIO DE SOUSA OAB - SP408069 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & CHAVES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001328-87.2019.8.11.0037 EXEQUENTE: METALURGICA VISUAL KITS 

LTDA EXECUTADO: SILVA & CHAVES LTDA - ME Vistos. Inicialmente, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado 

devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de 
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avaliação e penhora. Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do Código de 

Processo Civil, devendo intimar a parte executada imediatamente, na 

pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), 

ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006802-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem sobre o 

documento id. 31297086 , requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

JULIO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, informo ao requerente que, nos termos do 

artigo 1.210 da CNGC/MT, cabe a ele retirar a carta precatória e promover 

a sua distribuição no Juízo Deprecado, ressalvados os casos de justiça 

gratuita. Desse modo, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

requerente, mais uma vez, para retirar a carta precatória expedida nos 

autos e comprovar a sua distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001867-19.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JABES CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001867-19.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JABES CARDOSO DA SILVA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que a 

parte autora pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

apresentando para tanto, cópia de sua carteira de trabalho, na qual a 

última assinatura data do ano de 2009. Assim, considerando o lapso 

temporal de quase de 11 (onze) anos, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita do requerente, intime-se por 

meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-43.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO AFONSO VITES DE MELO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000779-43.2020.8.11.0037. AUTOR: JOSE GERALDO LEAL REU: FELICIO 

AFONSO VITES DE MELO Vistos. Ciente da interposição de Agravo de 

Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001571-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO BARISON (EXECUTADO)

BARBARA FERGUTZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001571-94.2020.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE EXECUTADO: ANTONIO FERNANDO 

BARISON, BARBARA FERGUTZ Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DE PRIMAVERA DO LESTE “PRIMACREDI”, em face de ANTONIO 

FERNANDO BARISON e BARBARA FERGUTZ, todos devidamente 

qualificadas nos autos. Citem-se as partes executadas para pagarem a 

dívida no valor de R$28.476,81 (vinte e oito mil e quatrocentos e setenta e 

seis reais e oitenta e um centavos), acrescida das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do mandado de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimações dos 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pelas partes executadas e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados 

os executados, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

serão imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora 

será feita ao advogado dos executados ou à sociedade de advogados a 

que aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os 

executados serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal. 

Ressalte-se que os executados devem permanecer na posse dos bens, 

na qualidade de fiéis depositários, se não houver oposição do autor. Caso 

não sejam localizados bens, os executados devem ser intimados a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os 

executados deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do 

Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

Os executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 
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acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 15 de 

abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001571-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO BARISON (EXECUTADO)

BARBARA FERGUTZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001596-10.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAFAEL PINESSO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001596-10.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE RAFAEL PINESSO RODRIGUES Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se equivocado, 

pois nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor 

conferido à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que 

engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas, 

que neste caso é de R$ 36.455,71 (trinta e seis mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), conforme informado na 

inicial e na planilha de débitos (Id n. 30658255). Desse modo, intime-se a 

parte requerente para, nos termos dos artigos 319, V, 320 e 321 do 

Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

referido códex. Após, conclusos para juízo de recebimento. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo de 15( quinze) 

dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO COSTA ESCOBAR (EXECUTADO)

ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR (EXECUTADO)

DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005424-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

LIMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISIANE ANDRESSA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

__________________________________________________ SENTENÇA 

1005424-19.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: LIMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME, 

ELISIANE ANDRESSA DE LIMA, LUIZ CARLOS DE LIMA Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – 

SICREDI em face de LIMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA – ME e ELISIANE 

ANDRESSA DE LIMA, todos devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

31267898, as partes realizaram composição amigável, consignando que 

ao veículo placa OBG-6438, bloqueado através do sistema Renajud, será 

entregue ao exequente, como forma de quitação da obrigação, ao final, 

pugnaram pela homologação da transação e extinção do feito. É a síntese 

do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que 

houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no Id nº 31267898, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Procedam-se às diligências a fim de baixar as restrições inseridas no Id nº 

27033253 e 27033255, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 
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RENAJUD. Sem prejuízo, oficie-se ao SERASA/SPC para retirada da 

negativação em nome dos executados LIMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA – 

ME, ELISIANE ANDRESSA DE LIMA e LUIZ CARLOS DE LIMA em razão 

deste processo. Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007492-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE BRUNO AGUARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007492-05.2018.8.11.0037 

DURCILENE BRUNO AGUARIO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

DURCILENE BRUNO AGUARIO em face do PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

30755106, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

31192159, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 31192159). Em seguida, nada mais sendo 

requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001873-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGO DA SILVA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001873-26.2020.8.11.0037 AUTOR(A): ANDERSON RODRIGO DA SILVA 

DE MORAES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por ANDERSON RODRIGO DA SILVA DE MORAES 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT 

S.A., qualificados nos autos. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprova o envio de e-mail a parte requerida, após inúmeras 

tentativas frustradas desta em receber os documentos e realizar o 

protocolo administrativo. Assim, recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

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

de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000850-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1000850-79.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000410-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SILVA CLAUDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

1000410-54.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos à 1ª 

Instância, promovendo, se for o caso, no prazo legal, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento. Primavera do Leste, 15 de 

abril de 2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, 

§ 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000410-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SILVA CLAUDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

1000410-54.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos à 1ª 

Instância, promovendo, se for o caso, no prazo legal, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento. Primavera do Leste, 15 de 

abril de 2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, 

§ 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000387-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA ROSA PEREIRA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALDAN NETO OAB - SP221199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1000387-40.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: CELMA ROSA PEREIRA 

FREITAS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de habilitação dos sucessores. 

Procedam-se as retificações pertinentes. Analisando os autos, verifico 

que a parte exequente não juntou comprovante da data do ajuizamento do 

processo, comprovante da data da citação do INSS, fotocópia da 

sentença/acórdão, fotocópia da certidão do trânsito em julgado. Dessa 

forma, intime-se a parte exequente para, nos termos dos artigos 319, VI e 

320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Decorrido o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005721-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Inicialmente, determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que 

deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na 

inicial e determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento 

dos valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005642-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005642-76.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IVONETE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: GERENTE EXECUTIVO DO INSS Vistos. Nos termos 

das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, n. 249, de 18 de 

março de 2020 e n. 281, de 07 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o 

cancelamento dos atos que já foram designados durante o período 

determinado nas Portarias citadas e a suspensão na designação de 

audiências até que a situação se normalize. A audiência será 

reagendada/designada tão logo a situação da Saúde Pública permita e de 

acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se preferência 

de agendamento aos atos que foram cancelados nestes termos. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003599-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO 

LESTE - SINSPP - LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1000176-67.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007660-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DZIRBA (EXEQUENTE)

E. F. D. (EXEQUENTE)

ALAIDE DE FATIMA FERREIRA DZIRBA (EXEQUENTE)

PAMELA DZIRBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007660-07.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ALAIDE DE FATIMA FERREIRA DZIRBA, E. F. D., 

ALEXSANDRO DZIRBA, PAMELA DZIRBA EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, alegando, em síntese, excesso de execução. No id n. 18312292, a 

parte exequente manifestou-se, refutando os argumentos da parte 

executada. No id n. 25755912, cálculo da contadoria do juízo. A parte 

exequente, no id n. 25793937, impugnou o cálculo da contadoria. No id n. 

30575024, a parte executada manifestou concordância com os cálculos 

do contador judicial. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifico 

que merece acolhimento a impugnação da parte executada, vez que os 

cálculos da parte exequente foram efetuados com RMI excessiva. 

Destarte, considerando que na sentença e no acórdão não houve a 

fixação de valor determinado para a renda mensal inicial, cabe ao INSS 

efetuar o cálculo, levando em conta todos os salários-de-contribuição 

dentro do período básico de cálculo do benefício. Assim, considerando 

que os cálculos da contadoria do juízo encontram-se em consonância a 

RMI correta, de rigor sua homologação. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte 

executada e HOMOLOGO o valor por apresentado pela contadoria do juízo 

no id n. 25755912. Proceda-se ao preenchimento dos documentos 

necessários visando à expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor. Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem 

os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005342-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005342-17.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOSE PAES DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando a ausência de 

manifestação das partes (id n. 31078498), HOMOLOGO os valores 

apresentados pela Contadoria do Juízo no id n. 27484524. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando a expedição do 

precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, conforme o cálculo 

apresentado no id n. 27484524. Após, providencie-se o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006366-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE PEREIRA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006366-51.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BERENICE PEREIRA DA CONCEICAO EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ajuizado em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. No id n. 20609462, a 

parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

alegando, em síntese, que a parte exequente não possui direito a valores 

atrasados, uma vez que a parte que lhe caberia já foi paga a seu filho. No 

id n. 22479626, a parte exequente refutou os argumentos da parte 

executada. É o breve relato. Fundamento e decido. Da análise dos autos, 

constato que merece acolhimento a impugnação ao cumprimento de 

sentença. Os documentos juntados pela Autarquia demonstram que, até 

08/03/2017, o benefício era rateado entre Guilherme Costa da Silva (outro 

filho do segurado instituidor) e o filho da parte autora, Claudson Pereira da 

Silva. Destarte, à época do ajuizamento da ação, bem como da sentença, 

o filho da parte exequente, por ela representado, recebia o valor integral 

da pensão por morte. A sentença de id n. 15196019, condenou o INSS a 

pagar o benefício de pensão por morte, “a base de um salário mínimo 

mensal dividido entre a autora e seu filho, ressaltando que o filho já está 

recebendo, devido a partir da data do requerimento administrativo em 

10/02/2012, devendo ser pago os atrasados somente em relação aos 50% 

(cinquenta por cento) relativos à parte requerente”. No caso dos autos, 

verifica-se a ocorrência da chamada “habilitação tardia”, que acontece 

quando há a habilitação de outro dependente quando já existe dependente 

recebendo o benefício. Nestes termos, o art. 76 da Lei 8.213/91 dispõe: 

Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta 

de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou 

habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente 

só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Assim, 

considerando que a devida habilitação da parte exequente ocorreu em 

sentença, quando foi reconhecido seu direito ao benefício, a condenação 

a efetuar o pagamento a partir do requerimento administrativo implica em 

prejuízo à parte executada, uma vez que significa que esta teria que 

realizar pagamento em duplicidade de valores já pagos. Neste sentido, 

veja-se: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE 

DEPENDENTE. DUPLO PAGAMENTO DA PENSÃO PELA AUTARQUIA. 

IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR 

A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o 

decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o 

regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 

2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta 

Corte, segundo a qual a autarquia previdenciária não deve ser duplamente 

condenada ao pagamento da cota-parte de pensão por morte no caso de 

habilitação tardia de dependente do segurado quando outro dependente já 

a recebia regularmente, mormente porque não incorreu em erro quando 

concedeu o benefício inicial e só teve conhecimento do direito do 

requerente posteriormente. III - Não apresentação de argumentos 

suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe 

a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo 

Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em 

votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta 

inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o 

que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 

1754817/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 28/10/2019, DJe 04/11/2019). Outrossim, na condição de 

representante do menor que, até a habilitação da exequente, recebia o 

valor integral da pensão, esta já se encontrava em gozo da pensão por 

morte, de modo que a determinação de pagar seus 50% (cinquenta por 

cento) importaria em novo pagamento de valores já pagos. Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a impugnação ao 

cumprimento de sentença. Considerando que restou estabelecido não 

haver valores a serem recebidos pela parte exequente, bem como por ter 

a sentença fixado honorários em percentual dos atrasados, necessário se 

faz novo arbitramento dos honorários sucumbenciais, a fim de se adequar 

ao caso. Assim, fixo os honorários sucumbenciais, relativos ao processo 

de conhecimento, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do advogado 

da parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004915-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ANICESIO DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004915-88.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SELMA ANICESIO DE 

OLIVEIRA ROCHA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C TUTELA PROVISÓRIA E PEDIDO SUCESSIVO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por SELMA ANICESIO DE 

OLIVEIRA ROCHA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portadora de lúpus erimatoso sistêmico, impedindo-a de trabalhar. A tutela 

antecipada foi deferida no Id nº 10397767. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação no Id nº 11238294, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Impugnação à contestação no Id nº 13093943. Laudo pericial 

realizado por perito judicial no Id nº 26062058. No id n. 27186829, a parte 
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requerida apresentou proposta de acordo, com a qual concordou a parte 

requerente no id n. 28034752. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo ofertado pelo INSS e aceito pela parte autora, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais. Honorários advocatícios nos 

termos do acordo. Renunciado o prazo recursal, oficie-se imediatamente a 

APSADJ para que proceda a implantação do benefício, conforme 

informado pelo INSS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010591-73.2009.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOAO MARCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANTIELI PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010591-73.2009.8.11.0037. EXEQUENTE: WILSON JOAO MARCHETTO 

EXECUTADO: ROMANTIELI PEREIRA DE SOUZA Vistos, Defiro o pedido 

retro (id. n°31276706). Expeça-se certidão de dívida para fins de protesto, 

nos termos do Enunciado 76, do FONAJE. Tendo em vista que a parte 

executada encontra-se em local incerto e não sabido, intime-se por edital, 

no prazo de 10(dez) dias, acerca da penhora de cotas no valor de 

R$3.535,08(três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oito centavos) 

conforme termo de penhora no evento n°24219777, para, querendo 

oferecer embargos, no prazo de 15(quinze) dias. Decorrido o prazo, 

intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 15 de abril 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006684-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAUZACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Ato Ordinatório Tendo em vista que o(a) acórdão/sentença transitou em 

julgado, bem como que expedido ofício ao órgão de proteção ao crédito, 

indicado nos autos digitais, em que se deu a negativação, em cumprimento 

às Portarias n° 247, n° 249 e nº 281/2020 – PRES/TJMT e CGJ/TJMT - e 

observados os prazos de suspensão processual vigentes, intimo as 

partes, por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), a requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento, em conformidade com o artigo 1.006 da CNGC-Foro Judicial. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado eletronicamente) 

Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002035-21.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:DURVALINO 

JOSE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 22/07/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-06.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002036-06.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:DURVALINO 

JOSE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 29/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 15 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002834-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELUDI HELENA WOLINGER BENTHIEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMO os advogados das 

partes requerente e requerida para comparecerem na audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 05/08/2020, às 08h00, na 

sede deste Juízo, acompanhado de seus clientes e testemunhas, tudo em 

conformidade com o despacho proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002950-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

21/08/2019 Hora: 09:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 29 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002950-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 05/08/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-96.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR ANTONIO SACHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 05/08/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY FRANCIELY SANTOS SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 05/08/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 12/08/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 12/08/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 12/08/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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FAGNER AGUIAR PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 12/08/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERISWAN MORENO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 12/08/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 19/08/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-43.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA ALVORADA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. VEIGA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002040-43.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:RETIFICA 

ALVORADA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

REZENDE VILELA POLO PASSIVO: R. VEIGA DOS SANTOS - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 29/07/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 16 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001713-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

MELLIZA MARQUES CIRONE OAB - SP339744 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001713-06.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. 

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Em virtude da interposição de agravo de instrumento com 

requerimento de concessão de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

RECURSAL contra a decisão deste Juízo que não atribuiu efeito 

suspensivo aos presentes embargos à execução, bem como diante da 

determinação de realização de diligência técnica pela Secretaria de Meio 

A m b i e n t e  d o  M u n i c í p i o ,  n a  A ç ã o  d e  E x e c u ç ã o 

1000428-75.2017.8.11.0037, entendo pertinente que o processo aguarde 

na Secretaria até a juntada da decisão do Tribunal de Justiça e o relatório 

da diligência técnica do mencionado processo para julgamento dos 

presentes embargos. Primavera do Leste-MT, 15 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011447-95.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO BIAVATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011447-95.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMATEL COMERCIAL 

ELETRONICA LTDA - ME EXECUTADO: THIAGO RODRIGO BIAVATTI 

Vistos, Expeça-se o alvará, no valor correto, para zerar a conta. 

Expeça-se a certidão de crédito, conforme requerido. No mais, cumpra-se 

a sentença prolatada, promovendo o arquivamento dos autos o mais breve 

possível, pois está impactando a taxa de congestionamento desta unidade 

judiciária. PRIMAVERA DO LESTE, 16 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1002033-51.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ILDA DE ALMEIDA ALVES 

EXECUTADO: MIRIAN DA SILVA COSTA Vistos, Cite-se o executado para 

pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 

829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 

penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010420-48.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME FELICI (EXECUTADO)

WANDERLEY DOS SANTOS FELICI (EXECUTADO)

JOSINA CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

FELICI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Intime-se a parte Executada para manifestação quanto á petição do 

Exequente, em 5 (cinco) dias, ID. 4794869. De São José do Rio Claro para 

Primavera do Leste, 16 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003801-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. A parte requerida juntou documentos aos autos (ID 10286693 e 

11137303), sobre os quais não foi concedida oportunidade de ciência e 

manifestação à parte autora, razão pela qual, determino sua intimação a 

fim de observar o contraditório e ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Após, voltem conclusos para julgamento da lide. São José do Rio Claro 

para Primavera do Leste, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento 17/20)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000651-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ OLIVEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PROCESSO N: 1000651-62.2016.8.11.0033 REQUERENTE: SÃO CARLOS 

COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP REQUERIDO: INEZ OLIVEIRA 

NASCIMENTO SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por SÃO CARLOS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 

- EPP, em face de INEZ OLIVEIRA NASCIMENTO. Compulsando os autos, 

verifico a parte autora devidamente intimada para informar o atual 

endereço da requerida, permaneceu inerte, conforme certidão do Id. 

29677055. Registra-se que nos processos em trâmite perante o Juizado 

Especial é vedada a citação/intimação por edital. Desta feita, a ausência 

de informação acerca do atual endereço da parte executada, não 

encontrada conforme se denota no ID 19157403, impede o 

prosseguimento o feito, sendo, portanto, forçoso a extinção sem 

resolução do mérito. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95, § 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Sem 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do 

Leste, 30 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001076-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI OAB - MT18775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA RODRIGUES CORDEIRO (EXECUTADO)

 

PROCESSO N: 1001076-21-2018.8.11.0037 REQUERENTE: DREON & 

BRATZ LTDA - ME REQUERIDO: EDNA RODRIGUES CORDEIRO SENTENÇA 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, proposta por DREON 

& BRATZ LTDA - ME, em face de EDNA RODRIGUES CORDEIRO. 

Compulsando os autos, verifico a parte autora devidamente intimada para 

informar o atual endereço do requerido, permaneceu inerte, conforme se 

denota do Id. 29663110, de 27/02/2020. Registra-se que nos processos 

em trâmite perante o Juizado Especial é vedado a citação/intimação por 

edital. Desta feita, a ausência de informação acerca do atual endereço da 

parte requerida, impede o prosseguimento o feito, sendo, portanto, 

forçoso a extinção sem julgamento do mérito. Isso posto, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da 

Lei nº. 9.099/95, § 4º: Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se De São 

José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste, 30 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007114-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA LEONICE MONTEIRO (EXECUTADO)

 

PROCESSO N: 81007114-49.2018 SENTENÇA Visto. ARAUJO & MATTOS 

LTDA ME ajuizou AÇÃO em face de MARIA LEONICE MONTEIRO. Intimada 

para emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a parte autora deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão 

constante no ID 30768247. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Consoante 

o disposto no artigo 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias,a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena 

de indeferimento. No caso dos autos, conforme certidão de 30768247 

considerando a inexistência de observância do disposto no artigo 319 do 

CPC, este Juízo determinou a emenda à inicial no ID 27893454. Porém, 

apesar de devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte, 

conforme certidão contida 30768247, motivo pelo qual, com fundamento no 

parágrafo único do artigo 321 do CPC, a petição inicial deve ser indeferida. 

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se. De São José do Rio Claro para Primavera do 

Leste - MT, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE 
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TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007734-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REJANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007734-61.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: MARCIA REJANE PEREIRA DE SOUZA Vistos, Trata-se de 

ação de cobrança no valor de R$ 350,00 (...), na qual, devidamente citada 

e intimada, a reclamada não compareceu na audiência de conciliação, nem 

apresentou contestação. Convertido em diligências para determinar a 

juntada, pela parte autora, de comprovante de constituição do débito, 

comprobatório da relação jurídica, se manteve silente. Não obstante a 

revelia, a parte demandante tem que provar o fato constitutivo de direito, 

para dar o mínimo de subsídios para o julgamento. Mesmo se tratando de 

um estabelecimento comercial, a reclamante não apresentou sequer um 

orçamento, pedido ou algo que o valha, nem mesmo mencionou qual 

produto teria sido comprado pela reclamada, especificando-o. Não há 

razoabilidade na pretensão sem um adminículo sequer de prova dos fatos. 

Posto isso, julgo improcedente o pedido. Isento de custas. Na ausência de 

habilitação de advogado, o prazo para recurso deve iniciar a partir da 

publicação da presente sentença no sistema PJe, independentemente de 

intimação da parte reclamante, mesmo porque, esta abandonou a causa. 

Transitada em julgado, arquive-se, com baixa. PRIMAVERA DO LESTE, 1 

de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BESSANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 19/08/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

damiusa nogueira da silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLORISVAL MONTEIRO DE MELO (TESTEMUNHA)

ANTONINHO DARCI ARCANJO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 19/08/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000694-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ISABELA CASTELLI DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMO LEITE MALDONADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE OAB - MT25221/O (ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, em cumprimento às Portarias 

n° 247, n° 249 e nº 281/2020 - PRES/TJMT e CGJ/TJMT - e observados os 

prazos de suspensão processual vigentes, impulsiono o feito para intimar 

o polo ativo, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca do(s) 

documento(s) sob o ID: 25889825 e 27843677 e respectivos correlatos, 

juntados pelo empregador do executado, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 15 

de abril de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 19/08/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010774-68.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SILVA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA DA SILVA PRESILIO (EXECUTADO)

 

Visto. A decisão constante no ID 2687200 determinou que a parte 

Exequente juntasse aos autos o endereço atualizado da parte executada, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Em 12/12/2019, a parte Exequente requereu 90 

(noventa) dias de prazo para o prosseguimento do feito e, até a presente 

data, não aportou aos autos as informações acerca da localização da 

parte Executada, razão pela qual, foi novamente intimado, conforme se 

denota do ID 29795528, para tanto, deixando transcorrer in albis o prazo 

para manifestar. Assim, determino o arquivamento do presente 

cumprimento de sentença em razão da ausência de endereço atualizado 

da parte Executada para fins de prosseguimento do feito. Arquivem-se. De 

São José do Rio Claro para Primavera do Leste, 02 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006394-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 19/08/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002517-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE ROSSATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO FERREIRA MATIAS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1002517-71.2017.8.11.0037 SENTENÇA Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, proposta por GILBERTO JOSÉ 

ROSSATTO, em face de DETRAN E ARNALDO FERREIRA MATIAS. 

Compulsando os autos, verifico o requerido Arnaldo Ferreira Matias não 

foi localizado para citação pessoal, motivo porque a parte autora, no ID 

30753185, requereu a remessa dos autos à Justiça Comum. Registra-se 

que nos processos em trâmite perante o Juizado Especial é vedada a 

citação/intimação do requerido por edital. Desta feita, a ausência de 

informação acerca do atual endereço da parte requerida, impede o 

prosseguimento o feito, sendo, portanto, forçoso a extinção sem 

resolução do mérito. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95, § 

4º: Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para 

Primavera do Leste, 02 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 

17/2020)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004535-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Visto. A certidão constante de impulsionamento de 10/10/2019 determinou 

que a parte Exequente juntasse aos autos o endereço atualizado da parte 

executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Até a 

presente data, a parte Exequente não aportou aos autos as informações 

acerca da localização da parte Executada, deixando transcorrer in albis o 

prazo para manifestar. Assim, determino o arquivamento do presente 

cumprimento de sentença em razão da ausência de endereço atualizado 

da parte Executada para fins de prosseguimento do feito. Arquivem-se. De 

São José do Rio Claro para Primavera do Leste, 02 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001386-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1001386-90.2019.8.11.0033 SENTENÇA Visto, A parte Executada 

juntou petição nominada como Embargos à Execução apenas para pleitear 

a proposta de acordo nos seguintes termos: depósito da entrada de R$ 

250,00 e 08 (oito) parcelas de R$ 130,00, cujos termos foram aceitos pela 

Exequente no ID 24723489. Não obstante o decurso de prazo certificado 

no ID 28325790, verifico que ambas as partes concordam com os termos 

do acordo manifestado nos autos, razão pela qual passo a analisa-lo. 

Tendo em vista a composição firmada, homologo o acordo e extingo o 

feito, bem como os embargos incidentais apresentados pela Executada, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios. 

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do 

Rio Claro-MT para Primavera do Leste, 07 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004461-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DIAS CAMPOS (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº. 1000834-62.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: GRACIELI FERREIRA CORDEIRO SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo informações acerca de bens passíveis de penhora da parte 

executada, mormente porque as pesquisas, Renajud e Infojud resultaram 

frustradas e BacenJud e o decurso de prazo de intimação da parte 

executada para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora 

resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, no termos do 

Enunciado n. 75 do Fonaje. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São 

José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELLIZA MARQUES CIRONE OAB - SP339744 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000428-75.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. 
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Vistos. Acolho as petições de Id 21147964 e Id 17520291 e documentos 

comprobatórios correlatos trazidos pela executada com o intuito de 

atualização das informações da presente execução. DEFIRO o pedido da 

parte executada para acompanhamento da diligência técnica determinada 

por este Juízo na decisão de Id 16250576 a cargo da Secretaria de Meio 

Ambiente deste Município, que deverá agendar a data da diligência, 

comunicando-a nos autos e diretamente à executada. Cumpra-se a 

determinação de Id 16250576, com a ressalva desta decisão acerca da 

participação da executada. Primavera do Leste-MT, 15 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010437-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE ABOU BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010437-11.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: LOSANGO PROMOÇÕES DE 

VENDAS LTDA EXECUTADO: MICHELLE ABOU BORGES Vistos, Tendo em 

vista que não foi possível a localização de bens em posse da parte 

executada para garantia da execução, DEFIRO a penhora no rosto dos 

autos do inventário n°1009224-60.2017.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, a 

recair sobre eventual crédito da executada MICHELLE ABOU BORGES, na 

qual figura como legatária, nos termos do artigo 860, do Código de 

Processo Civil. Intime-se o credor LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS 

LTDA para trazer aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito exequendo, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção. 

Após a juntada do demonstrativo do crédito e comprovada a penhora, a 

Secretaria deverá formalizá-la, mediante termo, intimando-se em seguida a 

parte devedora, para que, querendo, manifeste-se sobre a penhora, no 

prazo de 15 dias, bem como comunicar ao Juízo do processo onde está a 

ocorrer a penhora do crédito. Cumpra-se, servindo a presente decisão 

como ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000571-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORILDE CASARIL ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000571-98.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ORILDE CASARIL ANDRADE 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, Trata-se impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado pela Oi Móvel S.A., alegando excesso na execução 

(Id 26596773). O ponto controvertido refere-se ao valor adotado pelo 

exequente como base para o cumprimento da sentença. É o breve 

relatório. Decido. Verifico que, realmente, o exequente não observou que 

a empresa executada está em recuperação judicial, e aplicou os juros de 

1% (um por cento) ao mês, conforme proferido na sentença condenatória 

e mantido pela turma recursal, até a data de 16 de agosto de 2019, no 

entanto a executada entrou em recuperação judicial em 20 de junho de 

2016, sendo que a aplicação dos juros de mora e correção monetária só 

podem incidir até a data do pedido de recuperação judicial, conforme 

preceitua o art. artigo 9º, II, da Lei 11.101/05 (Art. 9º A habilitação de 

crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei 

deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data da 

decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e 

classificação) Como se vê, imperioso o acolhimento da impugnação, uma 

vez que o exequente apresentou seu pedido de cumprimento de sentença 

com evidente excesso de execução. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para 

reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 463,12 (quatrocentos 

e sessenta e três reais e doze centavos). Tendo em vista a atual situação 

da parte executada, entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 
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expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 15 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010934-59.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RENATO LODO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010934-59.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDRE RENATO LODO 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos, Trata-se impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentado pela Oi S.A., alegando excesso na execução (Id 

16536773). O ponto controvertido refere-se ao valor adotado pelo 

exequente como base para o cumprimento da sentença. É o breve 

relatório. Decido. Verifico que, realmente, o exequente não observou que 

a empresa executada está em recuperação judicial, e aplicou os juros de 

1% (um por cento) ao mês, conforme proferido na sentença condenatória 

sobre o valor reformado pela turma recursal acrescido da multa de 15% 

(quinze por cento) referente aos honorários advocatícios, até a data de 27 

de janeiro de 2017, no entanto, a executada entrou em recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, sendo que a aplicação dos juros de mora 

e correção monetária só podem incidir até a data do pedido de 

recuperação judicial, conforme preceitua o art. artigo 9º, II, da Lei 

11.101/05 (Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos 

termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do 

crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, sua origem e classificação). Como se vê, imperioso o 

acolhimento da impugnação, uma vez que o exequente apresentou seu 

pedido de cumprimento de sentença com evidente excesso de execução. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 293,63 

(duzentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos). Tendo em 

vista a atual situação da parte executada, entendo que o fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 15 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004201-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ALVES MAFRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE SERAFIM OAB - MT24906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DIOSE BOZA LOUSADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Em saneador, passo a decidir: - Da Preliminar de Ilegitimidade 

Passiva. A preliminar arguida se confunde com o mérito e, neste sentido, 

deve ser analisada no momento da prolação da sentença. - Dos Pontos 

Controvertidos: Fixo como pontos controvertidos: a) Existência de Culpa 

lato sensu e o dever de indenizar; b) A existência de Danos Materiais e 

Morais e, se positivo, suas respectivas extensões; c) Nexo causal entre 

eventual ato praticado pelo Requerido e o Dano sustentado pelo autor. - 

Das Provas Defiro a produção da prova oral consistente em depoimento 

pessoal das partes e testemunhal, nos termos do artigo 34 da Lei 

9.099/95. Determino a designação de audiência de data para realização da 

audiência de Instrução e Julgamento pelo Juiz Leigo competente. 

Intimem-se. De São José do Rio Claro, 16 de abril de 2020. (Assinado 
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Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 

17/2020)

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004807-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA COSTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004807-88.2019.8.11.0037. REQUERENTE: APARECIDA COSTA ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por APARECIDA COSTA 

ALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos 

adotem as providências necessárias para o fornecimento de OPME em 

titânio 3,5 mm, com parafusos. Relata a parte autora que está acometida 

de Pseudoartrose da clavícula esquerda (CID M84.1) decorrente de trauma 

e que sofre com dores na região da lesão e limitações em sua mobilidade. 

Afirma que diante da gravidade do quadro realizou acompanhamento 

médico e que, após a realização de exames, lhe foi indicada o 

procedimento cirúrgico para inserção de OPME em titânio 3,5 mm, com 

parafusos, sendo o único tratamento para a condição da requerente. 

Aduz que o procedimento cirúrgico é dispensado pelo SUS, mas os 

materiais necessários não, sendo estes de alto custo e que é 

hipossuficiente econômica e não que possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do material. Foi realizado parecer 

técnico nº 1809/2019 pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico em Id 

22859478. Este juízo determinou que fosse apresentada justificativa 

PORMENORIZADA médica para utilização de titânio, ao invés do material 

disponibilizado pelo SUS (aço inox) e, após, reiteradas determinações, o 

médico Dr Ricardo Bridi trouxe a justificativa (Id 30451352). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Fernando Gonçalves 

Mariano, ortopedista e traumatologista CRM/MT 5276, bem como pelo 

Protocolo de Entrada, datado de 12/06/2019 e pelo Laudo para Solicitação 

de autorização de internação hospitalar, que comprovam a necessidade e 

urgência do material pleiteado para realização do procedimento cirúrgico. 

No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, verifica-se pelas declarações médicas, bem como pelo tempo 

mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a 

sentença for favorável à requerente, esta já poderá ter a sua condição 

agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz 

respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de disponibilizar para APARECIDA 

COSTA ALVES (qualificada na petição inicial) OPME em titânio 3,5 mm, com 

parafusos para realização do procedimento cirúrgico e demais 

tratamentos decorrentes da doença, que se fizerem necessários, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Advirto que o não cumprimento da obrigação de 

fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da 

obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, 

conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A 

PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É 

dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários 

ao pleno exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de 

fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca 

e decorre de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da 

República. 3. Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente 

público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, 

substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por 

se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo 

provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, 

Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno que a obrigação de fazer 

fica limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 
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Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002776-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002776-95.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MANOEL MESSIAS DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de novo requerimento de cumprimento de 

sentença consistente no fornecimento dos PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

DE DESCOMPRESSÃO + ARTROSE LOMBAR E CIRURGIA DE BRISTOW 

PARA OMBRO ESQUERDO, decorrente da sentença que julgou procedente 

os pedidos iniciais na ação, ratificou a liminar e determinou que os 

requeridos custeassem os demais tratamentos necessários para 

recuperação do requerente. Consigno que o novo pedido de cumprimento 

de sentença trouxe laudo médico atualizado subscrito pelo médico 

ortopedista e traumatologista, Dr. Camilo V. Nunes (CRM/MT 6254), o qual 

afirma que o paciente necessita dos procedimentos cirúrgicos solicitados 

(Id 30051143). O NAT foi instado a se manifestar apresentando Parecer 

Técnico nº 0471/2020 (Id 31250014). Além disso, registro que o 

cumprimento da sentença na referida fase processual possui regramento 

específico no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme determina o 

artigo 12 da Lei 12.153/2009, in verbis: Art. 12. O cumprimento do acordo 

ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de 

fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício 

do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do 

acordo. Com efeito, REQUISITE-SE do(s) devedor(es)/executado(s) para 

que promovam o cumprimento da sentença, fornecendo os 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE DESCOMPRESSÃO + ARTROSE 

LOMBAR E CIRURGIA DE BRISTOW PARA OMBRO ESQUERDO, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para o requerente MANOEL MESSIAS DA SILVA, 

advertindo-se que o desatendimento da requisição sujeitará ao sequestro 

do numerário em valor suficiente ao cumprimento da obrigação, 

independentemente de audiência da Fazenda Pública (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Decorrido o prazo, sem manifestação das partes acerca do 

adimplemento, conclusos para sequestro do numerário. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, inclusive de ofício 

requisitório à Fazenda Pública, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000778-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE KONZEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000778-97.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: DIRCE KONZEN EXECUTADO: 

OI S/A Vistos, Trata-se impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pela Oi S/A – MT, alegando excesso na execução (Id 

27486563). O ponto controvertido refere-se ao valor adotado pelo 

exequente como base para o cumprimento da sentença. É o breve 

relatório. Decido. Verifico que, realmente, o exequente não observou que 

a empresa executada está em recuperação judicial, e aplicou os juros de 

1% (um por cento) ao mês, conforme proferido na sentença condenatória 

e mantida pela turma recursal acrescido da multa de 15% (quinze por 

cento) referentes aos honorários advocatícios, até a data de 18 de 

setembro de 2019, no entanto a executada entrou em recuperação judicial 

em 20 de junho de 2016, sendo que a aplicação dos juros de mora e 

correção monetária só podem incidir até a data do pedido de recuperação 

judicial, conforme preceitua o art. artigo 9º, II, da Lei 11.101/05 (Art. 9º A 

habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , 

desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data 

da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua 

origem e classificação) Como se vê, imperioso o acolhimento dos 

embargos, uma vez que o exequente apresentou seu pedido de 

cumprimento de sentença com evidente excesso de execução. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença 

para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 236,62 

(duzentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos). Tendo em 

vista a atual situação da parte executada, entendo que o fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 
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149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 16 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBF AGRO PECUARIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO N.º 1000793-61.2019.8.11.0037 AUTOR: RONALDO ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: IBF AGRO PECUARIA S/A Visto. RONALDO 

ALVES FERREIRA, devidamente qualificado nos autos do processo em 

epígrafe, ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO contra IBF 

AGROPECUARIA S/A, ambos qualificados. Narra a inicial que, no dia 

13/12/2018, trafegava com o seu veículo, na preferencial, Rua Vitoria 

Regia, quando o veículo de propriedade do requerido atravessou o 

cruzamento vindo a colidir com o automóvel do Requerente. Sustenta 

prejuízo material e moral e requer, ao final, a condenação do requerido na 

indenização por danos materiais oriundos do valor gasto com guincho e do 

valor orçado para conserto do veículo, cuja soma resulta a quantia de R$ 

12.125,00 (doze mil cento e vinte e cinco reais) além dos danos morais 

suportados. Juntou documentos. Audiência de Conciliação realizada no ID 

19334025. A parte requerida, devidamente citada, apresentou 

contestação, ID, 19517595, arguindo preliminar de denunciação à lide da 

Seguradora Sura e, no mérito, requer a improcedência do pedido inicial 

fundamentado no fato de que o veículo de sua propriedade transitava pela 

preferencial, no momento do acidente, além do fato da existência de uma 

carretinha atrás do veículo do requerente e o seu excesso de velocidade. 

Intimada para apresentar impugnação à contestação, a parte requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, certidão ID 

21011276. Relatei. Fundamento e Decido. - Preliminarmente – Da 

Denunciação da Lide. Não obstante a existência de contrato de seguro 

alegada pelo Requerido, tenho que o artigo 10, da Lei 9.099/95 veda 

qualquer espécie de intervenção de terceiros, senão vejamos: Art. 10. 

Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro 

nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Dessa forma, incabível a 

denunciação da lide à Seguradora Sura, na forma como pleiteada em 

reposta pela parte requerida. - Da produção de provas Desnecessária a 

produção de provas em audiência já que os documentos juntados nos 

autos são aptos ao esclarecimento dos fatos ensejando o julgamento 

antecipado da lide. - DO MÉRITO No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado improcedente. Trata-se de Ação por Danos Morais e Materiais 

ajuizada em decorrência de acidente automobilístico ocorrido no 

cruzamento da Rua Vitória Regia com a Rua Tapuiri, na Cidade de 

Primavera do Leste, MT, e, para análise do pedido inicial devem ser 

analisados os requisitos que formam o tripé da responsabilidade civil 

(Artigo 186 do Código Civil): Ação ou Omissão – culpa lato sensu, nexo 

causal e resultado. - DA CULPA PELO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO: A 

presente pretensão indenizatória decorre de acidente de trânsito (colisão 

entre veículos) envolvendo: o autor e o condutor do veículo de 

propriedade da parte requerida. Compulsando os autos e as provas neles 

existentes, verifico que a ocorrência do acidente é incontroversa. 

Divergem as partes quanto à sua responsabilidade oriunda da culpa pelo 

evento danoso, que passo a apreciar. O acidente ocorreu em 13/12/2018, 

na Cidade De Primavera do Leste – MT. Conforme provas coligidas ao 

feito, a culpa pelo acidente decorreu da imprudência do autor, vez que a 

via preferencial, no momento do acidente, era a do veículo conduzido pelo 

motorista do bem de propriedade do requerido, senão vejamos. O Boletim 

de Ocorrência de trânsito n. 2018.384880 descreve a seguinte narrativa 

do acidente: Fomos acionados via COPOM 190 sobre um acidente de 

trânsito na Rua Vitória Regia. Ao chegarmos no local, as vítimas já haviam 

sido socorridas pela equipe do SAMU desta Urbe e encaminhadas para 

UPA/PVA. Posteriormente, deslocamos a UPA para colher dados das 

vítimas, que segundo o condutor do veículo GOL (V1), ele trafegava na 

Rua Vitória Regia, sentido Centro x PVA III, quando o veículo Ford Cargo 

(V2), cruzou em sua frente sem ter condições de efetuar a frenagem em 

tempo hábil, vindo a colidir. Já o condutor do V2 nos relatou que trafegava 

em baixa velocidade em seu caminhão pela Rua Tapuiri sentido Detran x 

PVAIII. A o chegar na Rua Vitória Regia, parou, olhou para os dois lados 

da via, porém, não visualizou o V1 vindo a colidir com o mesmo. Ou seja, 

não divergem as partes quanto à localização dos veículos no momento do 

acidente, sendo tal fato consolidado pela descrição da narrativa no Boletim 

de Ocorrências. Sobressai das provas colacionadas que, no cruzamento 

do local do acidente não há placas de sinalizações, nem vertical nem 

horizontal, fatos extraídos do silencio do BO narrados pelos Policiais 

Militares e pelas fotos trazidas em inicial e contestação. Tal fato, enseja a 

subsunção das narrativas dos autos à norma descrita no artigo 29, inciso 

III, alínea “c”, do Código de Transito Brasileiro, ou seja, a preferencial, 

neste caso, é a do veículo que trafega pela direita do condutor, veículo 

este conduzido, no caso dos autos, pelo bem de propriedade do 

requerido, in verbis Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres 

abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) III - quando 

veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local 

não sinalizado, terá preferência de passagem:(...) c) nos demais casos, o 

que vier pela direita do condutor; Ou seja, a preferencial no momento do 

acidente era do veículo que transitada pela direita do condutor, isto é, 

aquele que trafegava na Rua Tapuiri, conforme se denota do Boletim de 

Ocorrências e fotos juntadas pela parte autora e também pela parte 

requerida. Pela norma acima transcrita, o veículo do autor tinha o dever de 

dar passagem àquele do requerido que trafegava na rua à sua direita. Em 

conclusão, o veículo de propriedade do requerido possuía a preferência 

de passagem. Assim, quanto à responsabilidade pela ocorrência do 

acidente, verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar o fato 

constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, já que as provas dos autos, notadamente o 

boletim de ocorrências e as fotos do local do acidente apontam no sentido 

de que a colisão ocorreu porque o autor não efetuou a parada necessária 

no cruzamento ofertado à preferência da passagem ao veículo de 

propriedade do requerido. A culpa pelo acidente não foi, pois, do 

requerido. - DO DEVER DE INDENIZAR: Preveem os artigos 186 e 927 do 

Código Civil, que tratam da responsabilidade civil extracontratual: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. A responsabilidade civil 

em nosso ordenamento jurídico se assenta, como regra geral, na culpa, e 

uma vez comprovada esta, o dano causado a outrem e o nexo de 

causalidade entre eles, haverá o dever de indenizar, que apenas poderá 

ser ilidido em caso de força maior, caso fortuito, ou culpa exclusiva da 

vítima. No caso dos autos, a existência do acidente automobilístico é fato 

incontroverso, porém, não há dever de indenizar quando ausente a culpa 

pelo evento danoso por parte do requerido que, possuía, naquele 

momento, a preferência da passagem no cruzamento, amparado pelo 

Código de Trânsito Brasileiro, afastando a possibilidade de existência de 

sua responsabilidade por eventuais danos materiais ou morais suportados 

pelo autor. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, os 

pedidos formulados na inicial. Deixo de condenar a parte autora em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da 

Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 
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de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Resolvo o mérito do processo, com 

fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. De São José do Rio Claro para Primavera 

do Leste - MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012043-84.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESNI DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MEDRADO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012043-84.2010.8.11.0037. EXEQUENTE: FLORESNI DA SILVA NETO 

EXECUTADO: ANTONIO MEDRADO DOS SANTOS Vistos, Trata-se da 

ação de execução de título extrajudicial pleiteada por FLORESNI DA SILVA 

NETO em face de ANTONIO MEDRADO DOS SANTOS. Pretende a parte 

exequente a expedição de ofícios junto às Operadoras de Telefonia (Vivo, 

Claro, Tim, Oi, etc), para localização de endereço da parte executada e 

possibilitar penhora de eventual bem que esteja em sua posse para 

satisfazer a execução. É breve relato. Decido. Ressalto que a expedição 

de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições/empresas de telefonia, dentre 

outros meios com a finalidade de encontrar o endereço da parte 

executada, fere a principiologia do procedimento da Lei n°9.099/95 

(informalidade, celeridade, economia processual e outros), pois é ônus 

processual da parte a realização da diligência pleiteada. Nos termos do 

§4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. A presente ação de execução está 

em trâmite desde o ano de 2010. Neste período, foram realizadas várias 

diligências para localização de bens da parte executada, em especial, 

consultas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e MANDADOS DE 

CONSTATAÇÃO, todas se êxito. Assim, tendo sido esgotadas as 

diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, revela-se 

inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada 

indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do 

aparato judicial. A manutenção de processos de execução no escaninho 

eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para a sobrecarga 

das serventias judiciais, desviando parte do trabalho burocrático para a 

investigação de ativos de devedores. Já houve indicação reiterada de 

supostos endereços do executado, cujas diligências resultaram 

frustradas. O processo não pode eternizar na busca de endereço do 

executado para penhora de veículo que supostamente esteja em seu 

poder. Ante o exposto, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei n°9.099/95 

c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução por ausência de bens penhoráveis. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001690-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL WAINER MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1001690-89.2019.8.11.0037 AUTOR: MICHAEL WAINER 

MACHADO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de MICHAEL WAINER 

MACHADO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Narra o autor que foi diagnosticado com fratura 

de T12 e que precisa da cirurgia de Artodese de coluna Tóraco-Lombar, 

para seu adequado tratamento. Afirmou que é hipossuficiente econômico 

e não que possui recursos financeiros suficientes para arcar com os 

custos do tratamento. Aduziu ainda que, procurou o Sistema Único de 

Saúde para que tivesse acesso à cirurgia, porém, não obteve êxito. Foi 

realizado parecer técnico nº 0642/2019 pelo NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico. A inicial foi instruída com documentos. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido na decisão do Id. 19142508. O Município de 

Primavera do Leste/MT, apresentou contestação no Id. 19937797, 

arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e no mérito postulou 

pela improcedência da inicial. O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação do Id. 19472002, sustentando, preliminarmente, a ausência de 

interesse processual, e no mérito postulou pela improcedência da 

demanda. Impugnação no Id. 20413997. Relatei. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO agindo em favor de MICHAEL WAINER MACHADO, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela requerida. - Da 

Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de Mato Grosso a 

ausência de interesse processual da parte autora, sob o fundamento de 

que o direito do paciente não esta albergado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro como direito individual, mas apenas um direito social. O interesse 

processual, não se confunde com a existência de direito material que 

ampara a pretensão deduzida. Este consiste na imprescindibilidade de o 

autor vir a juízo para que o Estado decida a controvérsia existente entre 

as partes e, ainda, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá 

proporcionar a elas. Ensina Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de 

direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: 

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação "que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos 

afirmamos titulares)". Vale dizer: o processo jamais será utilizável como 

simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o 

perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é 

que autoriza o exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está 

obrigado constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, 

eis que tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação 

de quem esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da 

República. Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a 

parte-autora resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. - 

Ilegitimidade Passiva do Município de Primavera do Leste/MT Não obstante, 

as alegações do Município de Primavera do Leste/MT no tocante a sua 

ilegitimidade passiva, resta patente o entendimento quanto à 

responsabilidade solidária entre os entes públicos no que se refere à 

saúde, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, em tese de 

repercussão geral no julgamento do Tema 793: "Os entes da federação, 

em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis 

nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à 

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de 

repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem 

suportou o ônus financeiro". Desta feita, afasto a preliminar arguida, e 

passo a análise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. A matéria em discussão nos autos é exclusivamente 

de direito, não havendo necessidade de dilação da instrução processual 

para produção de qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas 

aos autos, motivo pelo qual passível de ser analisada na forma disposta 

no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência 

humana, direito fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de 

atendimento integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do 

Poder Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir 

uma situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba 

o tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 
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melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, além de existir já inclusive prestação de contas. Julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código 

de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função 

dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003229-90.2019.8.11.0037
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LOURDES MARIA MARCON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1003229-90.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LOURDES MARIA 

MARCON REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de LOURDES 

MARIA MARCON, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE. Relata a requerente que é acometida de 

DEGENERAÇÃO DE MÁCULA E DO PÓLO POSTERIOR (CID 10 H35.3) e 

que necessita com urgência da a aplicação de 06 (seis) INJEÇÕES DE 

INTRAVÍTREA de droga antiangiogênica em ambos os olhos, sendo 03 

(três) injeções para cada olho, sob pena de dano irreversível a visão da 

paciente. Afirmou que é hipossuficiente econômica e que não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

procedimento. A inicial foi instruída com documentos. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido na decisão do Id. 20927650. O Município de 

Primavera do Leste/MT, apresentou contestação no Id. 22467348, 

postulando pela improcedência da inicial. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação do Id. 23023287, sustentando, preliminarmente, a 

ausência de interesse processual, e no mérito postulou pela 

improcedência da demanda. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO agindo em favor de LOURDES MARIA MARCON, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela requerida. - Da 

Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de Mato Grosso a 

ausência de interesse processual da parte autora, sob o fundamento de 

que o direito do paciente não esta albergado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro como direito individual, mas apenas um direito social. O interesse 

processual, não se confunde com a existência de direito material que 

ampara a pretensão deduzida. Este consiste na imprescindibilidade de o 

autor vir a juízo para que o Estado decida a controvérsia existente entre 

as partes e, ainda, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá 

proporcionar a elas. Ensina Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de 

direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: 

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação "que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos 

afirmamos titulares)". Vale dizer: o processo jamais será utilizável como 

simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o 

perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é 
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que autoriza o exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está 

obrigado constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, 

eis que tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação 

de quem esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da 

República. Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a 

parte-autora resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em 

discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função dos 

benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003283-56.2019.8.11.0037
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EDENILZA MARCELINA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1003283-56.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EDENILZA 

MARCELINA DE QUEIROZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de 

EDENILZA MARCELINA DE QUEIROZ, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Relata a requerente 

que é acometida de pseudoartrose da clavícula direita (M. 84.1) 

necessitando de placa e enxerto ósseo para realização do procedimento 

cirúrgico para seu devido tratamento. Afirmou que é hipossuficiente 

econômica e que não possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos dos materiais. A inicial foi instruída com documentos. O 

pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão do Id. 20962133. O 

Município de Primavera do Leste/MT, apresentou contestação no Id. 

22516546, postulando pela improcedência da inicial. O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação do Id. 21195037, sustentando, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no mérito postulou 

pela improcedência da demanda. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO agindo em favor de EDENILZA MARCELINA DE QUEIROZ, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela requerida. - 

Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de Mato Grosso 

a ausência de interesse processual da parte autora, sob o fundamento de 
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que o direito do paciente não esta albergado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro como direito individual, mas apenas um direito social. O interesse 

processual, não se confunde com a existência de direito material que 

ampara a pretensão deduzida. Este consiste na imprescindibilidade de o 

autor vir a juízo para que o Estado decida a controvérsia existente entre 

as partes e, ainda, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá 

proporcionar a elas. Ensina Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de 

direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: 

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação "que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos 

afirmamos titulares)". Vale dizer: o processo jamais será utilizável como 

simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o 

perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é 

que autoriza o exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está 

obrigado constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, 

eis que tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação 

de quem esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da 

República. Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a 

parte-autora resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em 

discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função dos 

benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003103-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SILVESTRE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1003103-40.2019.8.11.0037 AUTOR: PEDRO SILVESTRE 

FERREIRA DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de 

PEDRO SILVESTRE FERREIRA DOS SANTOS, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Relata o 
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requerente que é portador de CATARATA (CID- H 25.2) e que necessita 

da cirurgia pois tal enfermidade ocasiona diminuição considerável da 

acuidade visual. Afirmou que é hipossuficiente econômico e que não 

possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

procedimento. Aduz que procurou o Poder Público através do Ofício de nº 

106/DPPVA/MT/2019 e que o Município de Primavera do Leste informou 

que o procedimento é de alta complexidade e, por isso, de 

responsabilidade do Estado. A inicial foi instruída com documentos. O 

pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão do Id. 20742900. O 

Município de Primavera do Leste/MT, apresentou contestação no Id. 

22359611, postulando pela improcedência da inicial. O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação do Id. 20952835, sustentando, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no mérito postulou 

pela improcedência da demanda. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO agindo em favor de PEDRO SILVESTRE FERREIRA DOS 

SANTOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida 

pela requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado 

de Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte autora, sob 

o fundamento de que o direito do paciente não esta albergado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em discussão nos 

autos é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

da instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova 

além daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser 

analisada na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem 

essencial à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de 

acesso universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 

indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. A 

Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulamentando o 

Sistema Único de Saúde, consigna em seu art. 2º que: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal, em relação ao suposto conflito existente entre 

os direitos fundamentais e as diretrizes dispostas pelo Ministério da Saúde 

e pelos Estados, devendo, sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: 

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à 

vida” (PETMC 1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido 

no RE nº 226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro 

discorre, com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito 

à saúde em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O 

direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer 

embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à 

saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade 

e conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função dos 

benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 188 de 783



anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003074-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DIAS CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1003074-87.2019.8.11.0037 AUTOR: RAIMUNDA DIAS 

CARNEIRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de RAIMUNDA DIAS 

CARNEIRO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Relata a requerente que é portadora de sequelas 

com fratura de plato tibial direito necessitando do exame de ressonância 

para que assim haja uma avaliação mais específica. Afirmou que é 

hipossuficiente econômica e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do procedimento Aduziu ainda que, 

procurou o Sistema Único de Saúde para que tivesse acesso à cirurgia, 

porém, não obteve êxito. A inicial foi instruída com documentos. O pedido 

de tutela de urgência foi deferido na decisão do Id. 20657821. O Município 

de Primavera do Leste/MT, apresentou contestação no Id. 22253887, 

arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e no mérito postulou 

pela improcedência da inicial. O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação do Id. 20856706, sustentando, preliminarmente, a ausência de 

interesse processual, e no mérito postulou pela improcedência da 

demanda. Parecer do Ministério Público pela procedência do requerimento 

inicial (Id. 31214154). Sucinto relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor 

de RAIMUNDA DIAS CARNEIRO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Inicialmente, passo a analisar a 

preliminar arguida pela requerida. - Da Ausência de Interesse Processual 

Sustenta o Estado de Mato Grosso a ausência de interesse processual da 

parte autora, sob o fundamento de que o direito do paciente não esta 

albergado pelo ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas 

apenas um direito social. O interesse processual, não se confunde com a 

existência de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este 

consiste na imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado 

decida a controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. - Ilegitimidade 

Passiva do Município de Primavera do Leste/MT Não obstante, as 

alegações do Município de Primavera do Leste/MT no tocante a sua 

ilegitimidade passiva, resta patente o entendimento quanto à 

responsabilidade solidária entre os entes públicos no que se refere à 

saúde, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, em tese de 

repercussão geral no julgamento do Tema 793: "Os entes da federação, 

em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis 

nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à 

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de 

repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem 

suportou o ônus financeiro". Desta feita, afasto a preliminar arguida, e 

passo a análise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. A matéria em discussão nos autos é exclusivamente 

de direito, não havendo necessidade de dilação da instrução processual 

para produção de qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas 

aos autos, motivo pelo qual passível de ser analisada na forma disposta 

no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência 

humana, direito fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de 

atendimento integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do 

Poder Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir 

uma situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba 

o tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 
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peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, além de já existir inclusive prestação de contas. Julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código 

de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função 

dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003957-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1003957-34.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LAUDIMAR 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, MATO GROSSO SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de LAUDIMAR 

FERREIRA DOS SANTOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Alega, em síntese, que a requerente 

está acometida de espondiloses com radiculopatia (cid:m47.2) e sindrome 

de compressão da artéria espinhal anterior ou vertebral anterior 

(CID:M47.0), necessitando exames de ressonância magnética da coluna 

lombar e ressonância magnética dos joelhos. Sustenta que aguarda a 

realização dos exames em comento desde 22/04/2019. Afirmou que é 

hipossuficiente econômica e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos dos materiais. A inicial foi instruída 

com documentos. O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão 

do Id. 21898551. O Município de Primavera do Leste/MT, apresentou 

contestação no Id. 23655029, postulando pela improcedência da inicial. O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação do Id. 22095246, 

sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no 

mérito postulou pela improcedência da demanda. Sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de LAUDIMAR FERREIRA 

DOS SANTOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE. Inicialmente, passo a analisar a preliminar 

arguida pela requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o 

Estado de Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte 

autora, sob o fundamento de que o direito do paciente não esta albergado 

pelo ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em discussão nos 

autos é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

da instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova 

além daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser 

analisada na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem 

essencial à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de 

acesso universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 

indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. A 

Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulamentando o 

Sistema Único de Saúde, consigna em seu art. 2º que: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal, em relação ao suposto conflito existente entre 

os direitos fundamentais e as diretrizes dispostas pelo Ministério da Saúde 

e pelos Estados, devendo, sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: 

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à 

vida” (PETMC 1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido 

no RE nº 226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro 

discorre, com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito 

à saúde em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O 

direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer 

embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à 

saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade 

e conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 
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previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função dos 

benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004727-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1004727-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CICERA MARIA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de 

CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. A requerente é acometida de 

doença pulmonar obstrutiva crônica (dpoc), patologia que afeta o sistema 

respiratório, necessitando do medicamento brometo de tiotrópio 2,5 mcg. 

Salienta que já buscou solução administrativa, obtendo resposta negativa 

por parte do Poder Público. Sustenta que obteve resposta negativa do 

Poder Público Municipal, alegando que o tratamento ambulatorial é de 

competência do Estado por ser de alta complexidade. Afirmou que é 

hipossuficiente econômica e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos dos materiais. A inicial foi instruída 

com documentos. O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão 

do Id. 22847517. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação do Id. 

23749124 e o Município de Primavera do Leste/MT no Id. 25006182. 

Sucinto relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de CICERA MARIA 

DA CONCEIÇÃO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE. A matéria em discussão nos autos é 

exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação da 

instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova além 

daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser analisada 

na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem essencial 

à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de acesso 

universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 

indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. A 

Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulamentando o 

Sistema Único de Saúde, consigna em seu art. 2º que: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal, em relação ao suposto conflito existente entre 

os direitos fundamentais e as diretrizes dispostas pelo Ministério da Saúde 

e pelos Estados, devendo, sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: 

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à 

vida” (PETMC 1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido 

no RE nº 226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro 

discorre, com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito 

à saúde em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O 

direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer 

embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à 

saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade 

e conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 
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de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função dos 

benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003962-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FRANCISCO MARIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1003962-56.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EVALDO 

FRANCISCO MARIN REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

MATO GROSSO SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de EVALDO 

FRANCISCO MARIN, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Alega, em síntese, que o requerente 

sofre de Estenose da Uretra (CID. N 35) razão pela qual, necessita 

urgentemente do procedimento cirúrgico estenose de uretra. Sustenta que 

obteve resposta negativa do Poder Público Municipal, alegando que o 

tratamento ambulatorial é de competência do Estado por ser de alta 

complexidade. Afirmou que é hipossuficiente econômica e que não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos dos materiais. 

A inicial foi instruída com documentos. O pedido de tutela de urgência foi 

deferido na decisão do Id. 21959701. O Município de Primavera do 

Leste/MT, apresentou contestação no Id. 23771527, postulando pela 

improcedência da inicial. O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação do Id. 22094212, sustentando, preliminarmente, a ausência de 

interesse processual, e no mérito postulou pela improcedência da 

demanda. Parecer do Ministério Público no Id. 25422425. Sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de EVALDO FRANCISCO 

MARIN, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida 

pela requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado 

de Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte autora, sob 

o fundamento de que o direito do paciente não esta albergado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em discussão nos 

autos é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

da instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova 

além daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser 

analisada na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem 

essencial à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de 

acesso universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 

indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. A 

Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulamentando o 

Sistema Único de Saúde, consigna em seu art. 2º que: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal, em relação ao suposto conflito existente entre 

os direitos fundamentais e as diretrizes dispostas pelo Ministério da Saúde 

e pelos Estados, devendo, sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: 

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à 

vida” (PETMC 1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido 

no RE nº 226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro 

discorre, com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito 

à saúde em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O 

direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer 

embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 192 de 783



reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à 

saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade 

e conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função dos 

benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011618-18.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA LOURENCETTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011618-18.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ELISANGELA APARECIDA 

LOURENCETTE EXECUTADO: CX CONSTRUCOES LTDA Vistos, Trata-se 

de Cumprimento de Sentença pleiteada por ELISANGELA APARECIDA 

LOURENCETTE em face de CX CONSTRUÇÕES LTDA, em trâmite desde 

2017. Pretende a parte exequente a intimação da parte executada para 

que a mesma indique bens penhoráveis para satisfação do crédito; 

Requer a penhora da cota parte paga dos veículos alienados e indicados 

nos eventos n°25411355; 25411352; 25411349 e a expedição de 

mandado de constatação e penhora de eventual ativo financeiro (Crédito, 

aplicações financeiras, poupança e dinheiro) perante as cooperativas de 

Crédito Sicredi, Primacredi, Sicoob e Unicred. É breve relato. Decido. 

Extrai-se da Circular n°063/18, do CNJ, publicada no DJe em 01/02/2019, 

que as Cooperativas de Crédito apontadas pela parte exequente, estão 

abrangidas na pesquisa de ativos financeiros do Sistema Bacen Jud, 

vejamos: O art. 3º, inciso IV, do Regulamento do Sistema Bacen Jud, assim 

preceitua, in verbis: “instituição participante aquela que é responsável pelo 

cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, 

os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativas, a Caixa 

Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos 

com carteira de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, 

as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades 

de crédito financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a 

ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Não se olvide, 

ainda, do teor do art. 4º do mesmo regulamento, in verbis: “O sistema 

BACENJUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro 

de clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da 

Lei n°10.701/2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347/2007, para 

identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não 

especificadas pelo próprio magistrado”. Logo, há de ressaltar que este 

juízo promoveu buscas de ativos financeiros através do Sistema Bacen 

Jud e não encontrou as instituições financeiras apontadas pela parte 

exequente e tampouco saldo positivo em conta bancária. Diante do 

Exposto, INDEFIRO a expedição de ofícios na forma pleiteada. Ademais e 

sem mais delongas, INDEFIRO a intimação da parte executada para que 

indique bens à penhora, uma vez que a indicação e persecução de bens 

compete ao credor, devendo ser diligente e atuante para obter todo o 

necessário para satisfação de seu crédito. INDEFIRO, também, a penhora 

de cota parte já paga dos veículos indicados pela parte credora, 

porquanto, a medida é totalmente inócua no que diz respeito a satisfação 

do crédito exequendo. Além disso, a funcionalidade exige a inserção da 

avaliação dos veículos, o que só pode ser obtido “icto oculi”, isto é, com a 

verificação real do estado do automotor. Nos termos do §4º, artigo 53, da 

Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. A presente ação de execução está em trâmite 

desde o ano de 2017. Neste período, foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A manutenção de processos de execução 

no escaninho eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para 

a sobrecarga das serventias judiciais, desviando parte do trabalho 

burocrático para a investigação de ativos de devedores. O poder 

Judiciário não possui atribuição de investigação de patrimônio dos 

devedores, pois, repise-se, esta tarefa pertence à iniciativa dos próprios 

credores, ou através de serviços contratados para esta finalidade. A 

utilização de serventias judiciais como verdadeiros “escritórios de 

cobrança” não encontra respaldo legal e constitui grave entrave para o 
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desenvolvimento regular das funções principais do aparato burocrático da 

justiça. Diante do exposto, considerando que a parte exequente não 

indicou objetivamente bens à penhora e, nos termos do artigo 53, §4º, da 

Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de sentença. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010761-69.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA CRISTINA SANAIOTTI BERNINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010761-69.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDREZA CRISTINA 

SANAIOTTI BERNINI EXECUTADO: BANCO SAFRA S-A Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

9.659,55 (...) a título de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação), DEVENDO SER INDICADO DADOS BANCÁRIOS 

NO PRAZO DE DEZ DIAS. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005666-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARINE BONFIM DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005666-75.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: RENATA KARINE BONFIM DA 

ROCHA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de Ação 

de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 3.855,18 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou concordância 

com o bloqueio a título de pagamento. Desta forma, a extinção do presente 

feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do 

que determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida 

que de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, 

na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

de imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes 

para receber valores e dar quitação, devendo indicar dados bancários no 

prazo de 10 dias, caso ainda não o tenha feito. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará ou 

decorrido o prazo para apresentação dos dados bancários e transitada 

esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004965-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004965-46.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RUBENS MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão 

aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 

1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por RUBENS MENDES DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende a disponibilização de CIRURGIA PLÁSTICA 

OCULAR PARA IMPLANTE ADAPTATIVO DE LENTE DE CONTATO 

COSMÉTICA, bem como os demais procedimentos futuros necessários ao 

tratamento. Indeferida a tutela provisória de urgência, conforme decisão 

em ID nº. 23466722. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 

25172639, alegou preliminarmente a ausência de interesse processual e, 

no mérito, que o Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o 

comprometimento da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município 

de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 24886307, 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente ao Estado 

de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. 

A parte Reclamante impugnou às contestações, em ID nº. 25511577. É o 

breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse 

processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse 

processual está presente sempre que a parte tiver a necessidade de 

exercer o direito de ação para alcançar o objeto pretendido. B) 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o Município de 

Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o 

Estado de Mato Grosso como o único responsável por fornecer o 

procedimento cirúrgico pleiteado. Importante salientar que a 

responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes 

federados, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer 

ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações 

voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais 

como litisconsortes passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se 

legítima a inclusão como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

assevera ser portadora de CEGUEIRA EM UM OLHO (CID: 10 H54.4), 

especificamente no olho direito e que, por sua vez, necessita 

urgentemente do procedimento cirúrgico de CIRURGIA PLÁSTICA OCULAR 

PARA IMPLANTE ADAPTATIVO DE LENTE DE CONTATO COSMÉTICA, a 

qual tornaria imperceptível a aparência de sua patologia. O Reclamante 

relatar sofrer muito pela patologia que o acomete porque além de não ter 
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acuidade visual no olho direito, a qual é irreversível, a aparência do órgão 

lhe causa constrangimento. O Estado de Mato Grosso aduz não poder 

desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a 

aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, 

como fundamento destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no 

campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos 

compromete a isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um 

paciente em detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao 

primeiro Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de procedimentos cirúrgicos, de tratamentos e de 

medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 

Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência pátria, entendo 

ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto ao custeio do 

procedimento cirúrgico, pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes 

Reclamadas e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, para condenar, 

solidariamente, os Reclamados a custearem o PROCEDIMENTO DE 

CIRURGIA PLÁSTICA OCULAR PARA IMPLANTE ADAPTATIVO DE LENTE 

DE CONTATO COSMÉTICA, NO OLHO DIREITO, e tratamentos correlatos 

que se fizerem necessários, desde que justificados. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Encaminho o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para análise e 

homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. Publicado e 

registrado no PJE. Primavera do Leste, 13 de abril de 2020. Jaqueline de 

Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste, 13 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000354-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA ROSSETO VANDERLEI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, verifico inexistir informações acerca de bens 

passíveis de penhora da executada, mormente porque as pesquisas, 

BacenJud, Renajud e Infojud resultaram frustradas e o decurso de prazo 

de intimação da parte executada para pagamento do débito ou nomeação 

de bens à penhora resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do 

feito sem resolução do mérito. Isso posto, defiro o pedido da parte 

Exequente, ID 31130899, e julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se 

certidão de crédito em favor do exequente, no termos do Enunciado n. 75 

do Fonaje. Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São José do Rio Claro para 

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007816-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUDREANE SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007816-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AUDREANE SANTANA 

ALVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis 

obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, 

bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 

162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se que este processo 

se encontra maduro para apreciação, por haver robusto conjunto 

probatório, o qual prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, 
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passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de 

fazer com pedido de tutela de urgência, movida por AUDREANE SANTANA 

ALVES em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, na qual pretende o fornecimento de CONSULTA 

COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO ESPECIALISTA EM COLUNA e EXAMES 

DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR e de 

ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. 

Deferidas as tutelas provisórias de urgência satisfativas para cominar às 

partes Reclamadas a obrigação de disponibilizar a consulta e os exames 

médicos pleiteados, conforme decisões, em IDs nº. 17035346 e 23981674. 

No tocante à consulta médica, decorrido o prazo, sem o cumprimento 

voluntário da decisão, em ID nº. 17035346, realizou-se o sequestro do 

numerário correspondente em face do Estado de Mato Grosso, em ID nº. 

19274639, e expediu-se alvará para levantamento do valor, em ID nº. 

19335686. Após, a parte Reclamante apresentou a nota fiscal, em ID nº. 

21353881, a fim de comprovar a realização da consulta com o 

especialista. Quanto aos exames médicos, quais sejam, de RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR e de ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 

MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, deferiu-se tutela complementar, 

em ID nº. 23981674. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 

17244976, alegou preliminarmente a ausência de interesse processual e, 

no mérito, que o Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o 

comprometimento da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município 

de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 17476772, 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente ao Estado 

de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. 

A parte Reclamante impugnou às contestações, em ID nº. 18654473. É o 

breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse 

processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse 

processual está presente sempre que a parte tiver a necessidade de 

exercer o direito de ação para alcançar o objeto pretendido. B) 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o Município de 

Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o 

Estado de Mato Grosso como o único responsável por fornecer exames 

médicos e consultas. Importante salientar que a responsabilidade pela 

promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos 

do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte 

legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão como 

Reclamado do Município de Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera ser portadora 

de TRANSTORNO DISCAL LOMBAR (CID M51.1), razão pela qual 

necessita da realização de CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO 

ESPECIALISTA EM COLUNA e EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA 

COLUNA LOMBAR e ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS 

SUPERIORES E INFERIORES. Afirma que é hipossuficiente economicamente 

e que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os 

custos dos exames e da consulta médica. O Estado de Mato Grosso aduz 

não poder desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e 

defende a aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas 

trágicas”, como fundamento destinado a impedir a atuação do Poder 

Judiciário no campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão 

destes autos compromete a isonomia e o acesso universal à saúde, por 

beneficiar um paciente em detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste 

razão ao primeiro Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas 

limitações orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a 

finalidade de conferir maior efetividade a determinados direitos sociais 

indispensáveis à dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: 

“[...] a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de 

determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), 

compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se 

capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a 

assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, 

também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 

direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). 

Ademais, é unânime, na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva 

do possível não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico 

de um direito fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A 

cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 

Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - 

encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 

existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 

emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana 

(ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo 

existencial deve ser compreendido como um complexo de direitos básicos 

a serem garantidos pelo Estado, com o fim de assegurar a existência 

digna da pessoa humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão 

individual do direito à saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial 

desse direito frente à inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia 

e o acesso universal à saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, nos termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, 

bem como que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos 

do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a 

esses entes garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento 

indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma 

solidária. Noutro giro, a repartição de competências, na prestação de 

serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União 

apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a 

sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade 

existente entre os entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, 

o qual afirma a jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, quanto à responsabilidade solidária dos Entes 

Federados, no custeio dos serviços de saúde: [...].RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. 

Essa questão foi discutida no julgamento da STA 175-AgR, caso em que o 

Relator Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu 

sobre o assunto: A competência comum dos entes da Federação para 

cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto 

do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados 

passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja 

pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de 

saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. 

(STF - ARE: 1242692 MS - MATO GROSSO DO SUL 

0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 

Julgamento: 11/11/2019, Data de Publicação: DJe-254 21/11/2019). 

(grifou-se). Outrossim, nota-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) 

se encontra pacificada, no sentido de que constitui obrigação solidária dos 

entes federativos o dever de fornecimento gratuito de consultas, de 

exames, de procedimentos e de medicamentos necessários à saúde de 

pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à legislação e à 

jurisprudência pátria, entendo ser solidária a responsabilidade dos 

Reclamados quanto ao fornecimento da consulta médica e dos exames 

médicos, pleiteados nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, 

RATIFICO as tutelas de urgência deferidas e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

processo Civil, para condenar, solidariamente, os Reclamados a 

custearem CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO ESPECIALISTA 

EM COLUNA, EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA 

LOMBAR, EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS 

SUPERIORES E INFERIORES e demais procedimentos correlatos que se 

fizerem necessários, desde que devidamente justificados. Consigno que a 

tutela jurisdicional já foi PARCIALMENTE exaurida, conforme recibo de 
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bloqueio BACENJUD, em ID nº. 19274639, e nota fiscal apresentada pela 

parte Reclamante, em ID nº. 21353881. Sem custas e honorários, nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Encaminho o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para análise e homologação, nos 

termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

Primavera do Leste, 13 de abril de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes 

Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as 

partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste, 13 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005838-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DE SOUZA GAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1005838-17.2017.8.11.0037 SENTENÇA Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, verifico inexistir informações acerca de bens passíveis de penhora 

da executada, mormente porque as pesquisas, BacenJud, Renajud e 

Infojud resultaram frustradas e o decurso de prazo de intimação da parte 

executada para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora 

resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Isso posto, defiro o pedido da parte Exequente, ID 

31131766, e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se certidão de 

crédito em favor do exequente, no termos do Enunciado n. 75 e 76 do 

Fonaje e certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517, 

parágrafo 2º do CPC. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São 

José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 

17/2020)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005452-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA VALUZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1005452-84.2017.8.11.0037 SENTENÇA Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, verifico inexistir informações acerca de bens passíveis de penhora 

da executada, mormente porque as pesquisas, BacenJud, Renajud e 

Infojud resultaram frustradas e o decurso de prazo de intimação da parte 

executada para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora 

resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Isso posto, defiro o pedido da parte Exequente, ID 

31132891, e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se certidão de 

crédito em favor do exequente, no termos do Enunciado n. 75 e 76 do 

Fonaje e certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517, 

parágrafo 2º do CPC. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São 

José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 

17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003353-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1003353-10.2018.811.0037 Reclamante: RODRIGO LEMES DE JESUS 

Reclamada: VIVO S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Breve síntese 

processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c. 

Indenização por Danos Morais proposta por RODRIGO LEMES DE JESUS 

em desfavor da VIVO S/A (Id. 13321096). Audiência de conciliação restou 

inexitosa (Id. 15824010), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 15882982. Impugnada a contestação no Id. 16165449, 

vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação 

de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração de 

inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Preliminares. Preliminarmente, a parte Reclamada pleiteia a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de comprovante de 

residência, todavia foi anexado comprovante no Id. 13321096, sendo 

declarado que não possui outro documento em seu nome e que este seria 

o seu endereço. Ademais, no extrato do SPC aparece o mesmo endereço 

registrado, razão pela qual entendo comprovado. Ainda, requereu a 

improcedência liminar do pedido, pela ausência de juntada de extrato 

emitido pelo SPC/SERASA. No entanto, o documento anexado foi emitido 

do sítio eletrônico do respectivo órgão. Por essas razões, afasto as 

preliminares levantadas. Passo ao exame do Mérito. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte Reclamante pleiteia a declaração da 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais, em 

razão da negativação indevida. Argumenta que não possui relação jurídica 

com a empresa Reclamada, sendo que não contratou os serviços de 

telefonia. Assim, a cobrança do débito de R$ 128,56 (cento e vinte e oito 

reais e cinquenta e seis centavos), objeto de negativação na data de 

02/04/2015, seria ilegítima. Em sua defesa, a parte Reclamada não 

apresentou contrato assinado. Porém, anexou apenas telas de sistemas, 

aduzindo serem suficientes para comprovar a utilização dos serviços e a 

legitimidade do débito. Da análise dos autos, verifico que o endereço 

cadastrado no sistema da parte Reclamada é diverso do informado pelo 

Reclamante. Ademais, em audiência de instrução foi relatado pelo 

Reclamante que desconhece o endereço cadastrado nos sistemas da 

empresa, assim como desconhece o número da linha telefônica (Id. 

19986551). Desta feita, entendo não comprovada a relação jurídica. 

Entretanto, constato que a parte Reclamante possui negativação 

preexistente, datada de 16/02/2015, sendo que foi reconhecida 

judicialmente como legítima nos autos do Processo n° 1003386-97.2018 (já 

transitado em julgado), inclusive com condenação em litigância de má-fé 

pela Turma Recursal. Assim sendo, incide a Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça, pelo que improcede o pedido de dano moral. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pelo afastamento das preliminares alegadas, 

assim como pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais apenas 

para DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 128,56 (cento e 

vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), objeto de negativação na 

data de 02/04/2015, determinando-se sua exclusão dos cadastros de 

proteção ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 
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art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)

-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 08 de 

abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 08 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004381-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GUIMARAES MENDES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004381-47.2017.811.0037 Reclamante: SONIA MARIA GUIMARAES 

MENDES BARBOSA Reclamada: VIVO S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais c/c. Restituição de Valores c/c. Obrigação de Fazer e 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por SONIA MARIA GUIMARAES 

MENDES BARBOSA em desfavor da VIVO S/A (Id. 9869139). Audiência de 

conciliação restou inexitosa (Id. 10333756), tendo a parte Reclamada 

apresentado contestação no Id. 10403401. Impugnada a contestação no 

Id. 10446820, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras 

provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com 

fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem 

como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. 

Diante dos fatos e fundamentos apresentados, verifico existir, ao menos 

inicialmente, verossimilhança das alegações e hipossuficiência do 

consumidor, razão pela qual torna-se necessária inversão do ônus da 

prova em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamante relata não ter 

contratado a linha telefônica móvel de n°. 6699671-2175, sendo que está 

sendo cobrada pelo débito no valor de R$ 79,98 (setenta e nove reais e 

noventa e oito centavos) de forma indevida. Argumenta que possui uma 

linha de telefone da parte Reclamada, porém de n° 6699648-4204, esta sim 

legitimamente contratada e que vem pagando regularmente as faturas. Em 

sua defesa, a parte Reclamada não apresentou contrato assinado. Porém, 

anexou duas faturas da linha telefônica contestada e telas de sistemas, 

aduzindo serem suficientes para comprovar a utilização dos serviços e a 

legitimidade dos débitos. Da análise dos autos, verifico que as provas 

apresentadas pela empresa de telefonia são extremamente frágeis, não 

demonstrando a certeza necessária acerca da legitimidade e contratação 

da linha. Desta feita, entendo não comprovada a relação jurídica e a 

legitimidade dos débitos objetos de cobrança. Além disso, mesmo após 

procurada para resolver administrativamente (tanto diretamente à 

reclamada quanto junto ao PROCON) a situação, a parte Reclamada nada 

fez, continuando a efetuar cobranças, razão pela qual existiu falha na 

prestação de serviços, bem como perda de tempo útil do consumidor, 

passíveis de indenização por dano moral, consoante jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS - 

COBRANÇA INDEVIDA - NÃO ATENDIMENTO DA RECLAMAÇÃO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - 

DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS 

DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A cobrança indevida de 

valores referentes a serviços telefônicos não contratados pelo 

consumidor, por diversos meses, inclusive após reclamação na esfera 

administrativa, configura dano moral, decorrente da aplicação da teoria da 

perda de tempo útil ao caso concreto. A fixação do dano moral tem caráter 

subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do 

dano. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em 

mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no 

caso concreto, um valor justo a título de indenização. (TJMG - Acórdão 

Apelação Cível 1.0000.18.021220-1/001, Relator(a): Des. Luciano Pinto, 

data de julgamento: 26/04/2018, data de publicação: 27/04/2018, 17ª 

Câmara Cível). (Grifei). DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de 

R$ 79,98 (setenta e nove reais e noventa e oito centavos), 

determinando-se o cancelamento da linha n° 6699671-2175, bem como 

que a empresa Reclamada se abstenha de efetuar cobranças 

relacionadas à referida linha, pelo que ratifico a decisão liminar. b) 

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), os quais deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., 

ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o 

dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado. Sem custas e 

honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 08 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 08 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000559-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVANIA GONCALVES ROMAGNOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto, Tendo em vista a petição de ID 31301944, homologo a desistência 

da ação, nos termos do artigo 485, 4º do CPC. Como conseqüência, 

extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios. Com a renuncia ao 

prazo recursal, transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro para 

Primavera do Leste-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000496-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS WILLIAM SILVA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

SENTENÇA 1000496-59.2016 Visto. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inexistindo informações acerca de bens 

passíveis de penhora da parte executada, mormente porque as 

pesquisas, Renajud e Infojud resultaram frustradas e BacenJud e o 

decurso de prazo de intimação da parte executada para pagamento do 

débito ou nomeação de bens à penhora resultou em inércia da devedora, 

forçoso a extinção do feito sem resolução do mérito. Defiro o pedido da 

parte Exequente para fins de expedição de certidão de crédito em seu 

favor, ID 28745162. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, no termos do 

Enunciado n. 75 do Fonaje. Sem custas, despesas processuais e 
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honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São 

José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004833-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1004833-86.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ENEDINA PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DEMATO GROSSO SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de 

ENEDINA PEREIRA DOS SANTOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Narra a autora que que tem 

histórico de fratura pregressa de fêmur distal esquerdo, a qual evoluiu 

para pseudoartrose (CID 10 M84.1), condição extremamente dolorosa, 

necessitando do fornecimento de OPME (DFN), para realização de cirurgia 

ortopédica em seu fêmur esquerdo, bem como enxerto ósseo heterólogo 

em blocos. Afirma que é idosa de 82 anos e hipossuficiente econômica e 

que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os 

custos dos materiais. Informa que procurou o Sistema Único de Saúde 

deste Município através do ofício nº 191/DPPVA/MT/2019, por meio da 

Defensoria Pública, mas o Município afirmou que a responsabilidade é do 

Estado. Foi realizado parecer técnico nº 1829/2019 pelo NAT – Id 

22790968. A inicial foi instruída com documentos. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido na decisão do Id. 22931982. O Município de 

Primavera do Leste/MT, apresentou contestação no Id. 24888778, 

postulando pela improcedência da inicial. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação do Id. 24333329, sustentando, preliminarmente, a 

ausência de interesse processual, e no mérito postulou pela 

improcedência da demanda. Impugnação no Id. 31079301. Relatei. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de ENEDINA PEREIRA DOS 

SANTOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida 

pela requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado 

de Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte autora, sob 

o fundamento de que o direito do paciente não esta albergado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em discussão nos 

autos é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

da instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova 

além daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser 

analisada na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem 

essencial à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de 

acesso universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 

indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. A 

Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulamentando o 

Sistema Único de Saúde, consigna em seu art. 2º que: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal, em relação ao suposto conflito existente entre 

os direitos fundamentais e as diretrizes dispostas pelo Ministério da Saúde 

e pelos Estados, devendo, sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: 

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à 

vida” (PETMC 1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido 

no RE nº 226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro 

discorre, com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito 

à saúde em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O 

direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer 

embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à 

saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade 

e conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 
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1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Ademais, considerando 

o que procedimento cirúrgico esta agendado para o dia 04/05/2020 (Id. 

29951426), concedo o prazo de 10 (dez) a partir da realização da cirurgia 

para que o autor apresente a nota fiscal referente ao alvará do Id. 

25153126. - Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, 

confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, consignando-se 

que a tutela jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos 

pedidos nos autos. Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, em função dos benefícios da Lei 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. 

Aguarde-se a prestação de contas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005035-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1005035-63.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BEATRIZ ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de 

BEATRIZ ALVES DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Narra a requerente que está 

atualmente em sua 34° (trigésima quarta) semana de gestação com 

suspeita de mal formação no sistema nervoso central fetal, necessitando 

realizar um exame de neurossonografia fetal que deve ser realizado entre 

a 32° (trigésima segunda) e a 36° (trigésima sexta) semana de gestação, 

contudo a mesma está na iminência de completar a 35° (trigésima quinta) 

semana de gestação e, por isso, afirma ser de extrema urgência. Afirmou 

que é hipossuficiente econômico e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos da ressonância magnética. A inicial 

foi instruída com documentos. O pedido de tutela de urgência foi deferido 

na decisão do Id. 23106965. O Município de Primavera do Leste/MT, 

apresentou contestação no Id. 24887585, postulando pela improcedência 

da inicial. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação do Id. 

24230583, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse 

processual, e no mérito postulou pela improcedência da demanda. Sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de BEATRIZ ALVES DA 

SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida 

pela requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado 

de Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte autora, sob 

o fundamento de que o direito do paciente não esta albergado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em discussão nos 

autos é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

da instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova 

além daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser 

analisada na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem 

essencial à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de 

acesso universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 

indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. A 

Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulamentando o 

Sistema Único de Saúde, consigna em seu art. 2º que: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal, em relação ao suposto conflito existente entre 

os direitos fundamentais e as diretrizes dispostas pelo Ministério da Saúde 

e pelos Estados, devendo, sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: 

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à 

vida” (PETMC 1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido 

no RE nº 226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro 

discorre, com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito 

à saúde em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O 

direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer 

embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à 

saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade 

e conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 
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de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função dos 

benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004837-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1004837-26.2019.8.11.0037 AUTOR: CICERO MARTINS DA 

COSTA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de CICERO MARTINS DA 

COSTA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Narra o requerente que possui rinite alérgica e 

asma, necessitando dos medicamentos Alenia 12/400 mcg e Nasonex 

spray 120 atomizações, por prazo indeterminado e continuado. Afirmou 

que é hipossuficiente econômico e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos da ressonância magnética. A inicial 

foi instruída com documentos. O Núcleo de Apoio Técnico, instado a se 

manifestar, apresentou o PARECER MÉDICO/NAT Nº 1836/2019, Id. 

22789972. O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão do Id. 

22933727. O Município de Primavera do Leste/MT, apresentou contestação 

no Id. 24904778, postulando pela improcedência da inicial. O Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação do Id. 2396272, sustentando, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no mérito postulou 

pela improcedência da demanda. Impugnação no Id. 27376855. Parecer do 

Ministério Público no Id. 31214816. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO agindo em favor de CICERO MARTINS DA COSTA, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela requerida. - Da 

Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de Mato Grosso a 

ausência de interesse processual da parte autora, sob o fundamento de 

que o direito do paciente não esta albergado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro como direito individual, mas apenas um direito social. O interesse 

processual, não se confunde com a existência de direito material que 

ampara a pretensão deduzida. Este consiste na imprescindibilidade de o 

autor vir a juízo para que o Estado decida a controvérsia existente entre 

as partes e, ainda, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá 

proporcionar a elas. Ensina Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de 

direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: 

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação "que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos 

afirmamos titulares)". Vale dizer: o processo jamais será utilizável como 

simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o 

perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é 

que autoriza o exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está 

obrigado constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, 

eis que tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação 

de quem esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da 

República. Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a 

parte-autora resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em 

discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 
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dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função dos 

benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito (Prov. 17/20)
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Processo: 1004836-41.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOANA DARK DOS 

SANTOS NETO REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de 

JOANA DARK DOS SANTOS NETO, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Narra a requerente 

que é portadora de obesidade mórbida, e Gonartrose Avançada Bilateral 

(CID E 66.0, e M 17.0), sofrendo cotidianamente com dores e outros 

transtornos causados pelas enfermidades supra, de modo que quase 

inexiste qualidade de vida em seu dia a dia. Relata que buscou auxílio 

médico junto à Secretaria de Saúde deste município a que indicou como 

tratamento adequado inicialmente é a cirurgia bariátrica, a qual será o 

suficiente para proporcionar uma redução no peso da requerente e 

viabilizará o início dos tratamentos em seus joelhos. Afirmou que é 

hipossuficiente econômica e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos dos materiais. A inicial foi instruída 

com documentos. Parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico através do 

Parecer Técnico nº. 2281/2019. O pedido de tutela de urgência foi deferido 

na decisão do Id. 24991067, para determinar que os requeridos 

providencie inicialmente, à avaliação multidisciplinar em Hospital de 

Referência Estadual para o tratamento de obesidade pelo SUS, 

oportunidade em que será avaliada por equipe multidisciplinar e 

encaminhada ao procedimento cirúrgico, caso seja confirmada a 

necessidade e factibilidade na realização da cirurgia pleiteada. O Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação do Id. 24220099, arguindo, 

preliminarmente a ausência de interesse de agir, e no mérito, postulou pela 

improcedência da inicial. Impugnação no Id. 28352781. Sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de JOANA DARK DOS 

SANTOS NETO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE. Inicialmente, passo a analisar a preliminar 

arguida pela requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o 

Estado de Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte 

autora, sob o fundamento de que o direito do paciente não esta albergado 

pelo ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em discussão nos 

autos é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

da instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova 

além daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser 

analisada na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem 
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essencial à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de 

acesso universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 

indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. A 

Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulamentando o 

Sistema Único de Saúde, consigna em seu art. 2º que: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal, em relação ao suposto conflito existente entre 

os direitos fundamentais e as diretrizes dispostas pelo Ministério da Saúde 

e pelos Estados, devendo, sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: 

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à 

vida” (PETMC 1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido 

no RE nº 226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro 

discorre, com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito 

à saúde em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O 

direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer 

embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à 

saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade 

e conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, para determinar que os requeridos 

providencie a autora cirurgia bariátrica conforme disponibilidade do SUS, 

após avaliação multidisciplinar em Hospital de Referência Estadual para o 

tratamento de obesidade, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos autos. Julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código 

de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função 

dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005489-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR EVANGELISTA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1005489-43.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR 

EVANGELISTA MENDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de 

JOSE RIBAMAR EVANGELISTA MENDES, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Narra o requerente 

que é acometido de transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID10 

M50.1), espondilose, sofrendo com dores nas costas, de modo que 

necessita de consulta com neurocirurgião especialista em coluna. Afirmou 

que é hipossuficiente econômico e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos da ressonância magnética. A inicial 

foi instruída com documentos. O Núcleo de Apoio Técnico, instado a se 

manifestar, apresentou o PARECER MÉDICO/NAT Nº 1836/2019, Id. 

24249526. O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão do Id. 

24276821. O Município de Primavera do Leste/MT, apresentou contestação 

no Id. 26273584, postulando pela improcedência da inicial. O Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação do Id. 24828087, sustentando, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no mérito postulou 

pela improcedência da demanda. Impugnação no Id. 28875763. Parecer do 

Ministério Público no Id. 29234057. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO agindo em favor de CICERO MARTINS DA COSTA, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela requerida. - Da 

Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de Mato Grosso a 

ausência de interesse processual da parte autora, sob o fundamento de 

que o direito do paciente não esta albergado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro como direito individual, mas apenas um direito social. O interesse 

processual, não se confunde com a existência de direito material que 

ampara a pretensão deduzida. Este consiste na imprescindibilidade de o 

autor vir a juízo para que o Estado decida a controvérsia existente entre 

as partes e, ainda, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá 

proporcionar a elas. Ensina Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de 
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direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: 

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação "que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos 

afirmamos titulares)". Vale dizer: o processo jamais será utilizável como 

simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o 

perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é 

que autoriza o exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está 

obrigado constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, 

eis que tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação 

de quem esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da 

República. Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a 

parte-autora resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em 

discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos. Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

honorários, em função dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008124-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OZERINO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1008124-31.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE OZERINO 

FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de 

JOSE OZERINO FERREIRA DE SOUSA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Narra o requerente é 

acometido por lombalgia crônica, com piora da dor e limitação funcional, de 

modo que necessita de realizar exame de ressonância magnética da 

coluna lombar. Afirmou que é hipossuficiente econômico e que não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos da 

ressonância magnética. Aduziu ainda que, procurou o Sistema Único de 

Saúde de Primavera do Leste para realizar o exame, mas que a rede 

pública se manteve inerte quanto à disponibilização do exame, bem como 

não indicou uma previsão para tanto, apenas informando que o exame é 
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de alta complexidade sendo de competência do Estado. A inicial foi 

instruída com documentos. O Núcleo de Apoio Técnico, instado a se 

manifestar, apresentou o PARECER MÉDICO/NAT Nº 1836/2019, Id. 

17075940. O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão do Id. 

17079024. O Município de Primavera do Leste/MT, apresentou contestação 

no Id. 17468356, postulando pela improcedência da inicial. O Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação do Id. 17185102, sustentando, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no mérito postulou 

pela improcedência da demanda. Impugnação no Id. 28875763. Parecer do 

Ministério Público no Id. 29234057. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO agindo em favor de JOSE OZERINO FERREIRA DE SOUSA, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela requerida. - 

Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de Mato Grosso 

a ausência de interesse processual da parte autora, sob o fundamento de 

que o direito do paciente não esta albergado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro como direito individual, mas apenas um direito social. O interesse 

processual, não se confunde com a existência de direito material que 

ampara a pretensão deduzida. Este consiste na imprescindibilidade de o 

autor vir a juízo para que o Estado decida a controvérsia existente entre 

as partes e, ainda, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá 

proporcionar a elas. Ensina Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de 

direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: 

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação "que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos 

afirmamos titulares)". Vale dizer: o processo jamais será utilizável como 

simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o 

perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é 

que autoriza o exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está 

obrigado constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, 

eis que tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação 

de quem esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da 

República. Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a 

parte-autora resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em 

discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 

descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em função dos 

benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OROFONSO SIQUEIRA DELMONDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001527-12.2019.811.0037 Reclamante: OROFONSO SIQUEIRA 

DELMONDES Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se de Ação de Declaratória 

de Inexistência de Débitos e Relação Jurídica proposta por OROFONSO 

SIQUEIRA DELMONDES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN (Id. 18844780). As 

partes Reclamadas apresentaram contestação nos Ids. 21092624 e 

21199537, sendo impugnadas no Id. 21881307. Vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 

parte Reclamante pretende a declaração da inexistência de relação 

jurídica com as Reclamadas, a fim de obter a baixa dos débitos oriundos 

de IPVA, licenciamento, multa e seguro DPVAT, em razão da transmissão 

da propriedade de seu veículo. No entanto, não arrolou como sujeito 

passivo da ação o adquirente do referido veículo, tampouco indicou as 

informações pessoais, como nome completo, número de CPF e RG, 

endereço, entre outras informações básicas e essenciais para o êxito da 

ação. Ademais, a parte Reclamante não trouxe provas mínimas para 

comprovar a efetiva transmissão do veículo e a respectiva data do 

ocorrido, sendo que não foi diligente e não realizou a comunicação da 

venda. Portanto, não há como obrigar as partes Reclamadas à efetuarem 

as baixas dos débitos, sem, contudo, existir informações mínimas quanto 

ao comprador do bem, sob pena de frustrar a atividade arrecadatória dos 

entes públicos, por causa de pura desídia do Reclamante. A 

responsabilidade e as consequências da incúria não podem passar da 

pessoa do relapso, tanto mais quando isso atinge o Estado e Autarquia 

Estadual. Ademais, observo que no ano de 2019 houve a transferência de 

propriedade para Miguel Almeida Chimendes, conforme prontuário juntado 

no id 21199538, por uma das partes reclamadas, inclusive com quitação 

de todas as pendências, o que deve ser atribuído a prováveis diligências 

do próprio reclamante extra-autos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem custas e honorários, com 

base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 

27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, 

depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 08 de abril de 

2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 08 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SALETE BOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000365-50.2017.811.0037 Reclamante: MARILENE SALETE BOSSA 

Reclamada: BANCO PAN PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Breve síntese 

processual. Trata-se de Ação Declaratória de Prática Abusiva c/c. 

Indenização por Danos Morais c/c. Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por MARILENE SALETE BOSSA em desfavor do BANCO PAN (Id. 

4760156). Não foi concedida tutela antecipada (Id. 4874033). Audiência de 

conciliação restou inexitosa (Id. 6732925), tendo a parte Reclamada 

apresentado contestação no Id. 6794699. Impugnada a contestação no Id. 

6868950, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo 

está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da 

Prova. Diante da alegação de não contratação de empréstimo e prática 

abusiva, torna-se necessária inversão do ônus da prova em favor da 

parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. Preliminar. A 

parte Reclamada alega a necessidade de perícia grafotécnica para 

confirmar a autenticidade da assinatura da parte Autora, razão pela qual 

pugna pela extinção do processo sem julgamento do mérito, pela 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. No entanto, pela análise 

dos fatos e fundamentos expostos, bem como pelos documentos 

apresentados, entendo desnecessária a produção de prova pericial para 

julgamento do feito. Mérito. A parte Reclamante se opõe à contratação do 

empréstimo consignado no valor de R$ 4.521,14 (cinco mil quinhentos e 

vinte e um reais e quatorze centavos), creditado em sua conta corrente no 

dia 20/12/2016, com desconto mensal de R$ 136,90 (cento e trinta e seis 

reais e noventa centavos). Por seu turno, a instituição financeira 

Reclamada relatou que o empréstimo foi realizado de forma legitima, sendo 

creditado o valor na conta corrente da Reclamante e os débitos 

descontados normalmente todo mês. Pois bem. De início, verifico que a 

parte Reclamante sustenta não ter solicitado o empréstimo creditado em 

sua conta, alegando ser prática abusiva da parte Reclamada, que teria 

supostamente realizado o empréstimo de forma unilateral e sem o 

conhecimento dela. No entanto, a parte Reclamante não demonstrou nos 

autos condutas que revelariam a sua ausência de vontade em se 

beneficiar do empréstimo, pois, se não foi contratado, o que se esperaria, 

em primeiro lugar, era a oposição formal perante a instituição bancária, 

seja por meio de reclamação administrativa ou nos canais de atendimento, 

seja por meio do PROCON ou canais de proteção ao consumidor. Ademais, 

como optou por ajuizar ação, deveria, no mínimo, ter depositado 

judicialmente o valor creditado supostamente de forma indevida em sua 

conta, o que demonstraria, de forma cabal, o seu desinteresse no 

empréstimo. No caso dos autos, ao que tudo indica, a parte Reclamante 

usufruiu do empréstimo creditado em sua conta. Assim, embora exista 

controvérsia quanto à legitimidade da contratação, fato é que o valor foi 

creditado em conta e utilizado, não sendo devolvido ou depositado 

judicialmente, indicando o interesse da Reclamante em se aproveitar do 

valor depositado. A utilização, portanto, do serviço/benefício constituí 

aceitação tácita, não podendo a parte Reclamante se enriquecer 

ilicitamente quando efetivamente se utilizou do valor. A propósito, a 

jurisprudência assim se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO 

CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO 

DO AUTOR DE DESCONHECIMENTO DO PACTO - DEPÓSITO REALIZADO 

EM CONTA CORRENTE - QUANTIA EFETIVAMENTE UTILIZADA PELO 

CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR - ANUÊNCIA 

TÁCITA - Alegação autoral de desconhecimento acerca de empréstimo 

consignado. Quantia depositada em conta corrente. Valor efetivamente 

utilizado pelo consumidor. O autor, ao utilizar a importância disponibilizada 

em sua conta corrente, incorreu na aceitação tácita do negócio jurídico. 

Comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento do 

pacto. Conduta do demandante que viola a boa-fé objetiva. Ausência de 

comprovação de falha na prestação dos serviços por parte da instituição 

financeira. Improcedência do pedido que se impõe. Provimento ao recurso. 

(TJRJ - Acórdão Apelação 0024324-55.2010.8.19.0210, Relator(a): Des. 

Edson Aguiar de Vasconcelos, data de julgamento: 13/09/2017, data de 
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publicação: 13/09/2017, 17ª Câmara Cível). (Grifei). Por conseguinte, 

improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos e/ou 

nulidade da contratação, razão pela qual torna-se também improcedente o 

pedido de indenização por danos morais. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, afasto as 

preliminares alegadas para, em decorrência, OPINAR pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 08 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 08 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

GISELE DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

EMERSON ALVES DE FREITAS OAB - MT27583/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Consigno, inicialmente, que a ação proposta foi de execução, no 

entanto, foi distribuída no PJE como ação de conhecimento, sendo 

oportunizado a contestação que recebo como embargos à execução visto 

que ambas peças servem para defesa, sem qualquer prejuízo às partes e 

ao processo. Cuida-se de embargos à execução apresentado por GILSON 

PEREIRA DIAS e GISELE DA SILVA DIAS, com fundamento em ilegitimidade 

ativa e excesso de execução. Aduzem os executados que a parte 

exequente deixou de comprovar a sua condição como microempresa e 

empresa de pequeno porte, bem como que não reconhece o débito 

referente à reforma efetuada no imóvel, uma vez que entregou em 

perfeitas condições de uso. Afirma que quanto aos cálculos apresentados 

existe excesso de valores cobrados referente à reforma realizada. 

Requereu a extinção da ação sem resolução de mérito, bem como, o 

reconhecimento do excesso de execução. É o relatório. Decido. Quanto à 

preliminar arguida, tenho que não merece prosperar, isso porque em 

consulta ao site da Receita Federal foi possível verificar a inscrição do 

CNPJ da parte exequente como microempresa. Além disso, foram juntados 

aos autos certidões que comprovam a regularidade da postulante. Desse 

modo, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito. 

Compulsando os autos, infere-se que a parte exequente carreou 

documentos constitutivos de seu crédito, nos termos do art. 798, do CPC. 

Assim, forçoso o reconhecimento da legalidade das cobranças dos 

aluguéis, bem como, da reforma realizada no imóvel. Em impugnação aos 

embargos a parte exequente informou ao juízo que a parte executada 

deixou de comparecer pessoalmente para entregar as chaves da 

residência, utilizando do serviço de moto táxi para tanto. Alegou ainda, que 

por diversas vezes tentou contato por meio de telefone, porém sem êxito. 

Instada a se manifestar a parte executada alegou preclusão das provas 

apresentadas pela parte exequente em sede de impugnação aos 

embargos, sendo que requereu o seu reconhecimento e reiterou a 

improcedência da execução. Deixo de analisar a preclusão, uma vez que 

os documentos juntados pela parte exequente são indispensáveis ao 

convencimento do juízo. O artigo 783 do Código de Processo Civil assim 

dispõe: Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á 

sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. DESTAQUEI 

Infere-se que a parte exequente instruiu a execução conforme os 

requisitos legais. Ao lado disso, cumpre destacar que as cobranças 

realizadas encontram fundamento no instrumento particular assinado 

pelos executados (título executivo), em especial a cláusula 5ª que diz 

respeito a conservação e limpeza do imóvel. Forçoso o reconhecimento da 

legitimidade tanto da cobrança dos aluguéis, da multa contratual pelo 

inadimplemento e rescisão, bem como pelos gastos suportados pelo 

locador com a reforma do imóvel. O § 2º do artigo 917 do CPC prevê as 

hipóteses que caracterizam o excesso de execução. No presente caso, 

não se verificou qualquer das hipóteses contidas no texto legal, bem 

como, a parte executada deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo 

e extintivo do direito do exequente. Por esta razão, julgo IMPROCEDENTES 

os embargos à execução, vez que não caracterizado o excesso de 

execução. Assim, HOMOLOGO O VALOR APRESENTADO PELA PARTE 

EXEQUENTE. Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, 

trazendo planilha de cálculo atualizada. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste, 16 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 232766 Nr: 5864-61.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SALINAS KANIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para 

condenar o acusado JEFERSON SALINAS KANIESKI como incurso nas 

sanções dos delitos descritos no art. 129, §9º do Código Penal e art. 21 do 

Dec.-Lei 3.688/41 c/c art. 61, II, “a” e “f” do Código Penal (vítima Aline), art. 

147, caput do Código Penal por duas vezes (vítima Marlei Antunes) e art. 

306 da Lei n. 9.503/97 em concurso material de infrações (CP, art. 69), 

absolvendo-o da prática do crime de ameaça contra Aline Antunes por 

não existir prova suficiente para condenação e do art. 19 da Lei de 

Contravenção Penal, posto não constituir o fato infração penal com 

fundamento no art. 386, incisos III e VII, respectivamente, do Código de 

Processo Penal.Passo às dosimetrias das penas.Do crime tipificado no art. 

129, §9º do Código Penal (Vítima Aline):O delito em comento possui pena 

de detenção de 3 meses a 3 anos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 233695 Nr: 6276-89.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:10041/O, REGINALDO SANCHES FELICIANO - OAB:MT/25.458

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar FÁBIO 

ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA às penas dos arts. 33, caput, c/c o 

artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.Passo à dosimetria da 

pena.A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e 

pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.1ª FASE Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de 

reclusão e 500 dias-multa. 2ª FASEDeixo de aplicar a atenuante da 

confissão porque sua incidência conduziria à redução da pena-base 

abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do STJ: (SÚMULA 231 

do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal).3ª FASEAumento a pena um 

sexto diante da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei de 

Drogas, perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias - multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159723 Nr: 286-25.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RONALDO RIVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar EDSON 

RONALDO RIVA, devidamente qualificado nos autos, às penas do artigo 

12, da Lei 10.826/03.Passo a dosimetria da pena.As penas previstas para 

este crime são de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.1ª 

FASEAtento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos para 

exasperação da pena-base, razão pela qual fixo-a em 01 ano de 

detenção.2ª FASE.Deixo de aplicar a atenuante da confissão porque sua 

incidência conduziria à redução da pena-base abaixo do mínimo legal, 

contrariando a Súmula 231 do STJ: (SÚMULA 231 do STJ: A incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal). 3ª FASENão existem causas de aumento ou de diminuição a 

serem consideradas.PENA TOTALAssim, perfaz-se o total de 01 ano de 

detenção, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime aberto para início 

do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, 

presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo das 

Execuções Penais.Condeno o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais.Outrossim, encaminhem-se a arma e as munições apreendias 

ao 44º Batalhão de Infantaria Motorizado, a fim de que sejam destruídas, 

nos termos do art. 25 da Lei n. 10.823/03.P.R.I.C.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 15 

de abril de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 167464 Nr: 3910-82.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu JOSÉ 

FERNANDO DA SILVA devidamente qualificado nos autos, às penas do 

art. 180, caput, do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.A pena 

prevista para o delito previsto no art. 180 do CP é de reclusão de 1 a 4 

anos, e multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a 

em 1 ano de reclusão, pena esta que torno definitiva, por inexistirem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou 

aumento de pena capazes de a modificar, bem como por ter sido fixada no 

mínimo legal.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2º, c do Código Penal.Todavia, presentes os requisitos 

do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma 

restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.Deixo de 

condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.Devolva-se o veículo 

apreendido para o seu proprietário (fl. 17). P. R. I. C.Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário e se arquivem os autos com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 14 de abril de 2020.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 240887 Nr: 1369-37.2020.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIANY VILAS BOAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weliton de Almeida Santos - 

OAB:20883

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

04/06 em todos os seus termos.Após, decorrido o prazo da Portaria 

Conjunta 249/TJMT/2020, voltem conclusos para designação de audiência 

de instrução e julgamento.Cite-se e se intime pessoalmente a 

acusada.Cumpra-se.Primavera do Leste, 14 de abril de 2020.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 220644 Nr: 187-50.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 

18817/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:MT/12.025

 Autos código n. 220644.

1. Ciente da impetração do Habeas Corpus n. 1008081-40.2020.811.0000.

2. Nesta data, presto as informações requisitadas pelo Desembargador 

relator.

3. Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 227, último 

parágrafo.

4. Aguarde-se a sessão de julgamento designada às fls. 231.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 06 de abril de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 174614 Nr: 7733-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATAN ALBUQUERQUE 

RIBEIRO SIMÃO - OAB:RS 77874, Maria Margarida Jung Ferreira - 

OAB:OAB-RS 56.757

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, condenando 

LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções dos arts. 217-A, caput e art. 226, II todos do Código Penal.Passo 

a dosimetria da penaA pena prevista para o crime do art. 217-A do CP é 

de 8 a 15 anos de reclusão.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena base em 8 anos de reclusão.Não há 

circunstância atenuante e agravante de pena a ser 

considerada.Outrossim, pelo exposto no art. 226, inciso II, do Código 

Penal, considerando que o acusado é pai da vítima (certidão de 

nascimento – fls. 13), aumento na metade, restando fixada em 12 anos de 

reclusão, tornando-a definitiva diante da ausência de outras 

circunstâncias que possam modificá-la.Fixo o regime fechado para início 

do cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei n. 8.072/90 c/c 

o art. 33, § 2º, “a” do Codigo Penal.Em relação à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta 

afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, 

I, do Código Penal.Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento 

das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da 

lei.Outrossim, o réu deverá aguardar preso o trânsito em julgado da 

sentença, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à 

manutenção de sua prisão preventiva, quais sejam, a prova da 

materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima 

demonstrado, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, ante 

a gravidade concreta do delito, que foi cometido contra vítima de tenra 

idade, bem como pelo fato do acusado ter aguardado preso sua instrução 

processual (CPP, art. 387, parágrafo único).

Comarca de Sorriso

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL BARROSO SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 03 de JULHO 

de 2019, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL BARROSO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 03 de JULHO 

de 2019, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004606-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVID ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SCHOITY ABE DA SILVA OAB - SP118597 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 16:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004606-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVID ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SCHOITY ABE DA SILVA OAB - SP118597 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 16:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 25 de ABRIL 

de 2019, às 08:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 25 de ABRIL 

de 2019, às 08:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BLASIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BLASIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004704-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004704-72.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono do requerente 

cientificado de que deverá trazer a parte exequente independente de sua 

intimação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 04/12/2019 Hora: 09:20 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 17:00 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 17:00 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 17:00 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 17:00 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 45/2020-SOR

 O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE- MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

 CONSIDERANDO o que determina a Seção 18 – Do Plantão Judiciário, nos 

artigos 239 e 240 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC).

 CONSIDERANDO o teor do Provimento 17/2019-CM, de 02/09/2019,

 CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 19/2014/TP, de 16/10/2014, que 

dispõe sobre o afastamento dos Magistrados do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

 CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 1439/2019-PRES, de 28/11/2019, 

que estabeleceu a escala de férias dos Magistrados;

 CONSIDERANDO a Resolução n.º 03/2017/TP.

 RESOLVE:

 Art. 1º - Baixar a escala mensal de plantão da Comarca de Sorriso, para o 

mês de maio de 2020, a saber:

 DATA

 JUIZ (A)

 SERVIDOR(A)

 OFICIAL DE JUSTIÇA

 30/04 (19h)

 a

 04/05 (11h59min)

 Dr. Bruno Cesar Singulani França

 Juiz da Comarca de Tapurah

 Jonathan Apolonio Goes Filgueira

Maurício Christiano Mazzardo

 04/05 (19h)
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 a

 08/05 (11h59min)

 Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva

 Rosilene Machado Antunes

Edezio de Oliveira Santana

 08/05 (19h)

 a

 11/05 (11h59min)

 Dr. Glauber Lingiardi Strachicini

 Juiz da Comarca de Tapurah

 Rosilene Machado Antunes

Edezio de Oliveira Santana

 11/05 (19h)

 a

 12/05 (11h59min)

 Dr. Érico de Almeida Duarte

 Elite Capitanio

João Alves Braga

 12/05 (19h)

 a

 14/05 (11h59min)

 (13 feriado Sorriso)

 Dr. Glauber Lingiardi Strachicini

 Juiz da Comarca de Tapurah

 Elite Capitanio

João Alves Braga

 14/05 (19h)

 a

 15/05 (11h59min)

 Dr. Érico de Almeida Duarte

 Elite Capitanio

João Alves Braga

 15/05 (19h)

 a

 18/05 (11h59min)

 Dra. Paula Saide Biaggi Messen Mussi Casagrande

 Juíza da 1ª Vara da Comarca de Sorriso

 Elite Capitanio

 João Alves Braga

 18/05 (19h)

 a

 22/05 (11h59min)

 Dra. Paula Saide Biaggi Messen Mussi Casagrande

 Danila Trindade Jeppez Albanez Garcia

Marcelo do Nascimento Cabral

 22/05 (19h)

 a

 25/05 (11h59min)

 Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza da 2ª Vara da Comarca de Sorriso

 Danila Trindade Jeppez Albanez Garcia

Marcelo do Nascimento Cabral

 25/05 (19h)

 a

 29/05 (11h59min)

 Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Maria Luisa de Castro Silvestre

Edur Ballotin

 29/05 (19h)

 a

 01/06 (11h59min)

 Dr. Valter Fabricio Simioni

 Juíza da 4ª Vara da Comarca de Sorriso

 Maria Luisa de Castro Silvestre

Edur Ballotin

 Art. 2º - O plantão dos Juízes, Servidoras e Oficiais de Justiça, após 

finais de semana e feriados, encerra-se às 11h59min, iniciando o plantão 

do próximo Oficial de Justiça às 12h.

 Art. 3º - Informar, para fins de contato, os telefones das Servidoras e 

Oficiais de Justiça desta comarca, a saber:

 I – SERVIDORAS

 CELULAR PLANTÃO: (66) 9.9989-5275

 Joziane dos Santos / Rosilene Machado Antunes / Elite Capitanio / 

Claudete Scatolin / Lidiane Dias de Campos Maraschim / Kelly Mayara Cimi / 

Maria Luisa de Castro Silvestre / Fabiane Maria Santos Nascimento / Danila 

Trindade Jeppez Albanez Garcia/ Doracy Soares da Silva / Mirian Pires da 

Silva Andrade Borges/ Maryelle M. Muller / Jonathan Apolonio Goes 

Filgueira

 II – OFICIAIS DE JUSTIÇA:

Nome

Telefone

Domingos Sávio Ferreira Coimbra

(66) 9.9624-2135

Edézio de Oliveira Santana

 (66) 3544-5774 / 9.9978-2048

Edmilson Parron Parron

 (66) 9.9964-8548

 Edur Balottin

(66) 3544-5881 / 9.96367612

Eli dos Santos Ferreira

(66) 9.9646-3636

Geferson Tomazi

(65) 9.9625-3881

 João Alves Braga

(66) 9.9991-6839

Marcelo do Nascimento Cabral

(66) 9.9608-3518

 Marcos Pereira

(66) 9.9954-1673 / 9.9637-1132

Suely Soares

(66) 3544-9608 /9.9988-7810

 Mauricio Christiano Mazzardo

(65) 9.9637-9174

Paulo Henrique Tavares de Moura Fernandes

(66) 9.9961-4666

Valdomiro Leandro Pereira

 (66) 9.9974-6186

Vanderlei Inácio Engel

(66) 3544-2889 / 9.9985-6578

 Publique-se. Registre-se. Cientifique-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Sorriso/MT, 15 de abril de 2020.

 Érico de Almeida Duarte

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001872-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ANTONIO DOTTO (EXECUTADO)

TIAGO PERDOMO DOTTO (EXECUTADO)

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

1001872-32.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 16 de abril de 2020.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003501-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FERREIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003501-46.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003336-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA SERRA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TURRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 100336-33.2016.8.11.0040. Vistos etc. À impugnação no prazo 

legal. Após, conclusos. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002277-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE FERREIRA RODRIGUES COLONIESE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002277-68.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008799-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ALESSO AIELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008799-48.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARLINDO ALESSO AIELLO REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME Vistos etc. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que é de conhecimento desta magistrada a distribuição 

de diversas ações em face da requerida MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e seu representante legal F. N. 

DE LIMA EIRELI – ME junto a este Juízo, sendo observado ainda que, em 

algumas demandas já fora realizada a tentativa de citação da segunda ré 

neste Município de Sorriso/MT, contudo, restaram infrutíferas em razão do 

encerramento das atividades da referida filial. Assim, a fim de viabilizar o 

prosseguimento do feito, DETERMINO que a ré seja citada no endereço de 

sua matriz, a ser informado pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias 

caso ainda não tenha indicado nos autos. Sem prejuízo, considerando a 

imprescindibilidade da realização da audiência preliminar prevista no art. 

334 do CPC, em atenção à disposição constante no art. 2º, §4º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ, que decretou o fechamento do fórum e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27 de Julho de 2020, às 10h30min. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001498-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001498-16.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ERISVAN ALVES DA COSTA REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Inicialmente, cumpre ressaltar que é de 

conhecimento desta magistrada a distribuição de diversas ações em face 

da requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

junto a este Juízo, sendo observado ainda que, em algumas demandas já 

fora realizada a tentativa de citação da ré neste Município de Sorriso/MT, 

contudo, restaram infrutíferas em razão do encerramento das atividades 

da referida filial. Assim, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, 

DETERMINO que a ré seja citada no endereço de sua matriz, a ser 
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informado pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias caso ainda não 

tenha indicado nos autos. Sem prejuízo, considerando a 

imprescindibilidade da realização da audiência preliminar prevista no art. 

334 do CPC, em atenção à disposição constante no art. 2º, §4º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ, que decretou o fechamento do fórum e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27 de Julho de 2020, às 09h30min. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000765-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000765-50.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDO DA SILVA FRANCA REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Inicialmente, cumpre ressaltar que é de 

conhecimento desta magistrada a distribuição de diversas ações em face 

da requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e 

seu representante legal F. N. DE LIMA EIRELI – ME junto a este Juízo, 

sendo observado ainda que, em algumas demandas já fora realizada a 

tentativa de citação da segunda ré neste Município de Sorriso/MT, 

contudo, restaram infrutíferas em razão do encerramento das atividades 

da referida filial. Assim, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, 

DETERMINO que a parte seja citada no endereço de sua matriz, a ser 

informado pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias caso ainda não 

tenha indicado nos autos. Sem prejuízo, considerando a 

imprescindibilidade da realização da audiência preliminar prevista no art. 

334 do CPC, em atenção à disposição constante no art. 2º, §4º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ, que decretou o fechamento do fórum e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27 de Julho de 2020, às 10h00min. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002255-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LT TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

CLEITON GEOVANE BORTH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

ELISA CERENA CARVALHO OAB - MT24035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA (REQUERIDO)

ITACIR JOSE PICININ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002255-10.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

CLEITON GEOVANE BORTH DA SILVA, LT TRANSPORTES EIRELI - ME 

REQUERIDO: INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA 

RODOVIA MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA, ITACIR 

JOSE PICININ Vistos etc. Examinando a exordial verifica-se que a parte 

autora pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. Pois bem, a 

despeito de suas alegações iniciais, trata-se de empresa do ramo de 

transportes, a qual não comprovou a impossibilidade no recolhimento das 

custas, tampouco a hipossuficiência econômica alegada, de modo que não 

merece deferimento o pedido de isenção das custas processuais. Não 

obstante, em virtude do valor da causa se revelar de grande monta e, 

diante do cenário econômico atual gerado pela pandemia (covid-19) que 

nos assola, com fulcro na Seção 15, art. 468, §§6º, 7º e 8º da CNGC/MT, 

DEFIRO o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas 

fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 

15 (quinze) de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do CPC/15. Posto isso, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da primeira 

parcela relativa as custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. Após a comprovação do pagamento da primeira 

parcela relativa as custas, RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 27 de Julho de 2020, às 17h:00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002271-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE LEMES SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZIELMAR SILVA DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002271-61.2020.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que o título executivo não foi encartado aos 

autos. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial encartando aos autos o título 

executivo, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008747-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008747-52.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME 

Vistos etc. Inicialmente, cumpre ressaltar que é de conhecimento desta 

magistrada a distribuição de diversas ações em face da requerida 
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MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e seu 

representante legal F. N. DE LIMA EIRELI – ME junto a este Juízo, sendo 

observado ainda que, em algumas demandas já fora realizada a tentativa 

de citação da segunda ré neste Município de Sorriso/MT, contudo, 

restaram infrutíferas em razão do encerramento das atividades da referida 

filial. Assim, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, DETERMINO que 

a parte seja citada no endereço de sua matriz, a ser informado pela parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias caso ainda não tenha indicado nos 

autos. Sem prejuízo, considerando a imprescindibilidade da realização da 

audiência preliminar prevista no art. 334 do CPC, em atenção à disposição 

constante no art. 2º, §4º da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ, que 

decretou o fechamento do fórum e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de Julho 

de 2020, às 13h00min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FRANCIO (AUTOR)

ALBERTO LUIZ FRANCIO (AUTOR)

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS (AUTOR)

CALEBE FRANCESCO FRANCIO (AUTOR)

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001191.62.2020.8.11.0040 Requerentes: Alberto Luiz Francio e 

outros Recuperação Judicial Decisão judicial Vistos etc. Cuida-se de 

pedido de Recuperação Judicial requerido por Alberto Luiz Francio, Calebe 

Francesco Francio, Felipe Francio, Florence Francio Tocantins Matos e 

Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijo Importação e Exportação 

Ltda – ME, todos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos 

que constam da petição inicial de id. 26641146, acompanhada de 

documentos diversos. AMAGGI Exportação e Importação Ltda, em 

cumprimento à decisão de id. 30604132 requer a juntada do comprovante 

de deposito judicial no valor de R$ 1.598.493,35 (um milhão, quinhentos e 

noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e cinco 

centavos), id. 30871132 e ss. Em seguida, os Recuperandos 

manifestaram-se nos autos afirmando que a AMAGGI Exportação e 

Importação Ltda descumpriu a ordem judicial, eis que depositou apenas a 

importância de R$ 1.598.493,35 (um milhão, quinhentos e noventa e oito 

mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), valor 

excede que excede o que lhe é devido. Diante disso, reitera o pedido 

anterior a fim de que a AMAGGI efetue o depósito do valor 

correspondente ao produto total arrestado, assim como requer o 

levantamento do valor depositado nos autos e o reconhecimento de que o 

crédito da AMAGGI trata-se de crédito concursal, já que garantido por 

penhor de safra. (id. 31097320). Convidada a manifestar-se, a 

Administradora Judicial opinou pelo levantamento do valor depositado 

nestes autos pela AMAGGI em favor dos Recuperandos, eis que 

excedente ao valor da dívida, bem como pela intimação da AMAGGI para 

efetuar o depósito do saldo remanescente relativamente aos grãos 

arrestados, id. 31157059. Por fim, juntou-se aos autos petição contendo 

composição amigável entre a Administradora Judicial e os Recuperandos 

acerca da remuneração da primeira, inclusive no que pertine a realização 

do estudo prévio, id. 31179121. É o breve relato. Decido. 1.Estando a 

composição firmada no bojo da petição de id. 31179327 formalmente em 

ordem e, considerando que o valor acordado a título de remuneração em 

favor da Sra. Administradora Judicial está em conformidade com as 

disposições legais atinentes ao tema (art. 24, caput, § 1º e 3º da LRF), 

HOMOLOGO o acordo noticiado pela petição conjunta de id. 31179327 

para que surta os regulares efeitos de legalidade; 2.Passo a deliberar 

sobre o arresto dos grãos promovido pela empresa AMAGGI Exportação e 

Importação Ltda, em decorrência de decisão judicial proferida nos autos 

do processo nº 1009699.91.2020.8.11.0040 em tramite perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, Mato Grosso. Exsurge dos autos em exame 

que, em decisão anterior proferida sob o id. 30604133, este Juízo 

deliberou o seguinte: “Dos documentos apresentados pelos interessados, 

vislumbra-se que a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda, 

ingressou com o pedido de tutela de urgência cautelar requerida em 

caráter antecedente em desfavor de Calebe Francesco Francio registrado 

sob nº 1009699-91.2020.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, alegando ser credora do requerido na 

obrigação de entrega de grãos de soja, objeto de 02 (duas) Cédulas de 

Produto Rurais. Disse nos autos daquele pedido que, para cumprimento da 

obrigação de entrega foram constituídos penhores agrícolas de primeiro 

grau de preferência e sem concorrência com terceiros, totalizando a 

quantidade de 9.843.438,10 g (nove milhões, oitocentos e quarenta e três 

mil, quatrocentos e trinta e oito, dez quilogramas), sendo que mesmo o 

requerido tendo efetuado a colheita, desviou o produto das áreas de 

penhor preferencial da credora para terceiros. Salientou também que, 

vencido o prazo para entrega dos grãos em cada um dos títulos 

executivos na data de 01/02/2020, o Requerido não cumpriu com o 

pactuado e não realizou a entrega do produto. Em decorrência do pedido 

formulado, em 05/03/2020 o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá 

concedeu a tutela de urgência requerida determinando o arresto de 

164.057,30 (cento e sessenta e quatro mil e cinquenta e sete, vírgula dez 

quilogramas) sacas de soja de 60kg (sessenta quilogramas) em grãos a 

granel, da safra 2019/2020, entregues pelo réu Calebe Francesco Francio 

ou por seus familiares nos locais indicados. Ao que consta dos autos, o 

arresto foi devidamente cumprido. De outro lado, o processamento do 

pedido de recuperação judicial foi deferido posteriormente, consoante 

decisão de id. 30042304 , oportunidade em que foi determinada a 

suspensão de todas as ações ou execuções, na forma do art. 6º; c/c 52, 

inc. II, da lei 11.101/05, permanecendo os respectivos autos no juízo onde 

se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 

6º da referida lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º 

e 4º do art. 49 do mesmo diploma legal, cabendo à requerente informar tal 

suspensão aos respectivos juízos. Embora não incida no caso em tela o 

disposto no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, já que a garantia real, 

da espécie penhor não se confunde com o instituto da alienação fiduciária, 

sabe-se que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece, na parte final do § 

3º que no stay period é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento 

do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, 

ainda que se trate de créditos não submetidos à recuperação judicial. 

Todavia, na hipótese dos autos não restou demonstrado de forma 

satisfatória que os grãos arrestados são essenciais à continuidade das 

atividades das recuperandas (art. 6º da LRF). Além disso, inexiste 

disposição legal que autorize a imediata liberação em favor das 

recuperandas de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, 

sobretudo quando os arrestos ocorreram previamente ao deferimento do 

pedido de recuperação judicial, como no caso em exame. Nessa esteira, 

determino a intimação da credora AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito judicial do 

valor correspondente ao produto arrestado nestes autos de recuperação 

judicial, devendo ainda a presente medida ser comunicada nos autos do 

processo nº 1009699-91.2020.8.11.0041 em trâmite perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá. Deixo de determinar a expedição de ofício 

aos demais armazéns indicados pelas recuperandas, uma vez que 
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tratam-se de casuísticas que ensejam o exame da essencialidade do bem 

à atividade das recuperadas.” Entretanto, em referência à decisão 

supracitada, a AMAGGI Exportação e Importação Ltda em FLAGRANTE 

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL efetuou o depósito apenas da 

importância de R$ 1.598.493,35 (um milhão, quinhentos e noventa e oito 

mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), valor 

correspondente aos grãos a maior arrestados nos autos de nº 

1009699-91.2020.8.11.0041 em trâmite perante a 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, confirmando que a totalidade do produto arrestado 

excede seu crédito. Veja-se que a empresa AMAGGI Exportação e 

Importação Ltda insiste em negar a efetivação do depósito judicial na 

forma determinada, argumentando que atua na compra e venda de 

commodities (soja, milho e algodão), e na importação e comercialização de 

insumos agrícolas (sementes, fertilizantes e defensivos), fomentando a 

produção agrícola sustentável. Portanto, afirma que, ao adquirir 

antecipadamente uma produção, também assumi compromissos para a 

exportação e venda desse produto, de forma que o fomento à produção 

agrícola ocorra e o agronegócio prospere, o fomentador, in casu, a 

AMAGGI necessita ter segurança jurídica de receber o produto agrícola 

que será colhido. A AMAGGI segue afirmando que, nesse contexto, foi 

implementada a Cédula de Produto Rural – CPR, através da Lei 8.929/1994, 

cujo objetivo principal foi oferecer ao mercado de crédito agrícola um 

instrumento de financiamento da produção simples, eficaz, com baixo 

custo operacional e com sólidas garantias. Conclui dizendo que a 

obrigação do Recuperando Calebe Francesco Francio, um dos 

recuperandos, perante a AMAGGI não é financeira, mas sim de entrega 

dos grãos vinculado à CPR que emitiu, cuja produção foi fomentada pela 

requerente. Segundo a requerente, cuida-se de obrigação de entregar que 

se reveste de interesse público (estímulo ao fomento do agronegócio 

brasileiro), sendo que os bens vinculados à CPR, por expressa previsão 

legal (art. 18 da Lei 8.929/942), não respondem por outras dívidas do 

emitente, possuindo a AMAGGI preferência legal, inclusive, frente à 

créditos de natureza alimentar de terceiros, tudo consoante entendimento 

do STJ exposto no REsp. 1.327.643/RS, bem assim pelo E. TJMT nos autos 

do Agravo de Instrumento nº 1017207-51.2019.8.11.0000 – 4ª Câmara 

Cível. Pois bem, em que pese o brilhantismo da tese apresentada pela 

requerente AMAGGI, este Juízo não perfilha do mesmo entendimento, 

pelas razões abaixo expostas. De fato, não se pode negar que os bens 

vinculados à uma Cédula de Produtor Rural, não respondem por outras 

dívidas do emitente, a teor do que prescreve o artigo art. 18 da Lei 

8.929/94, in verbis: “Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão 

penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro 

prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a 

existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a 

determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua 

omissão.” Todavia, olvida-se a requerente AMAGGI que a situação acima 

é aplicável em situação de normalidade, o que não ocorre no caso em 

exame, já que deferido o processamento da recuperação judicial do grupo 

ora requerente. Instaurado o processo recuperacional, salvo expressa 

previsão legal, todos os credores, inclusive aqueles que tem seu crédito 

representado por uma CPR, devem submeter-se ao rito processual 

pertinente. Note-se que, este Juízo não desconhece a importância da 

atividade da requerente AMAGGI Exportação e Importação Ltda para o 

agronegócio, visto que, além de desempenhar outras atividades, atua na 

compra e venda de commodities e na importação e comercialização de 

insumos agrícolas, fomentando de forma inexorável a produção agrícola 

no Estado. Entretanto, a relevância de sua atividade não lhe concede o 

direito de sobrepor-se aos demais credores, já que inexiste expressa 

previsão legal nesse sentido. No ponto, convém indagar se o crédito 

derivado de uma relação de trabalho (créditos trabalhistas), ainda que em 

valores muito aquém do crédito ostentado pela AMAGGI, não tem para 

seus credores a mesma relevância que o crédito da empresa ora 

requerente!? Desde já respondo que obviamente SIM, já que o emprego 

constitui-se como a forma de sustento da pessoa humana, tanto assim 

que a contraprestação recebida tem natureza alimentar, sendo imperiosa a 

urgência e necessidade de quem o recebe (art. 100, § 1º da CF). Nessa 

perspectiva, isto é, estando os devedores e seus credores diante de uma 

situação de anormalidade instalada a partir do deferimento do pedido de 

recuperação judicial, cumpre a este Juízo garantir a resolução dos débitos 

de maneira satisfatória evitando a liquidação da empresa. Outrossim, com 

a recuperação judicial não pretende preservar apenas os recuperandos, 

mas também os interesses de TODOS aqueles que com eles possuem 

vínculos, como funcionários, fornecedores de produtos e serviços, 

credores entre outros, de modo que inexiste razão que justifique privilegiar 

a requerente AMAGGI em detrimento dos demais credores concursais. No 

que se refere ao requerimento de classificação do crédito da AMAGGI 

como concursal, inoportuno a pretensão dos recuperandos, haja vista que 

não se trata do momento adequado, devendo ser observado o 

procedimento legal da recuperação judicial, relegando o enfrentamento da 

questão pelo Juízo Recuperacional caso não solvida no âmbito 

administrativo perante a Administradora Judicial. Portanto, tendo a credora 

AMAGGI Exportação e Importação Ltda reconhecido que o arresto 

excedeu ao valor do seu crédito e, derradeiramente, efetuado o depósito 

judicial da importância correspondente aos grãos indevidamente 

arrestados, DEFIRO o levantamento pelos Recuperandos da importância 

de R$ 1.598.493,35 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, 

quatrocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) na conta 

indicada na petição de id. 31097320. Expeça-se o competente alvará 

judicial em favor dos recuperandos. Eventual pretensão dos 

Recuperandos de aplicação do disposto no art. 940 do CC 

(Arresto/cobrança valor indevido) deve ser deduzido pela via própria, 

sendo incabível seu reconhecimento nestes autos. No mais, pelas razões 

já expostas, RATIFICO a decisão anterior para DETERMINAR que a credora 

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, efetue o depósito judicial do valor correspondente à 

totalidade dos grãos arrestados nos autos do processo nº 

1009699-91.2020.8.11.0041 em trâmite perante a 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, sob pena de configuração de ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito à aplicação da multa que, desde já, fixo em 2% 

sobre o valor da presente causa, tudo em conformidade com o disposto 

no art. 77, inciso IV c.c. §§ 1º e 2º do CPC. Cientifique-se o Juízo da 3ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, autos nº 

1009699-91.2020.8.11.0041 acerca da presente decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008749-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008749-22.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CRISTIANE DE LIMA RIBEIRO REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Inicialmente, cumpre ressaltar que é de 

conhecimento desta magistrada a distribuição de diversas ações em face 

da requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e 

seu representante legal F. N. DE LIMA EIRELI – ME junto a este Juízo, 

sendo observado ainda que, em algumas demandas já fora realizada a 

tentativa de citação da segunda ré neste Município de Sorriso/MT, 

contudo, restaram infrutíferas em razão do encerramento das atividades 

da referida filial. Assim, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, 

DETERMINO que a parte ré seja citada no endereço de sua matriz, a ser 

informado pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias caso ainda não 

tenha indicado nos autos. Sem prejuízo, considerando a 

imprescindibilidade da realização da audiência preliminar prevista no art. 

334 do CPC, em atenção à disposição constante no art. 2º, §4º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ, que decretou o fechamento do fórum e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27 de Julho de 2020, às 11h00min. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008725-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY PERUZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008725-91.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

SIDINEY PERUZZO REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME Vistos etc. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte autora requer a exclusão da demandada 

F. N. de Lima Eireli – ME do polo passivo da demanda. Pois bem. Dispõe o 

artigo 329, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 329. O autor 

poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; (...) Nesta medida, 

considerando que ainda não ocorreu a citação da demandada, DEFIRO o 

aditamento a inicial. PROCEDAM-SE as alterações pertinentes. No mais, a 

despeito da manifestação da parte autora acerca de seu desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, I, do 

CPC, esta apenas não será realizada quando ambas as partes 

manifestarem pelo desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido constante do item “b” de id. 29873383, 

mantendo-se a solenidade para a data aprazada. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001020-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA VICENTE OAB - MT9215/O (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL & SANTOS LTDA (REQUERIDO)

IVAN MULLER DA SILVA (REQUERIDO)

MARCILIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

JOAO PEDRO ATAIDE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001020.76.2018.8.11.0040 Requerente: Ronivon Santos 

Requeridos: João Pedro Ataíde da Silva e outros Vistos etc. Ronivon 

Santos ajuizou a presente Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em 

desfavor de João Pedro Ataíde da Silva, Marcilio Henrique da Silva, Ivan 

Muller da Silva e Engelet Soluções em Energia Ltda, todos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de id. 

12020467, requerendo o seguinte: “a) A concessão da tutela de urgência 

de natureza cautelar para: a.1) o bloqueio de valores dos réus referente 

ao pro labore do autor não pagos referente ao mês de dezembro/2017, 

janeiro/2018 e fevereiro/2018, totalizando o valor R$ 38.340,00 (trinta e 

oito mil trezentos e quarenta reais); a.2) que seja expedido oficio as 

empresas Zortea Construções Ltda (endereço: Avenida Eduardo Elias 

Zahran, n.º 1084, bairro Vila Dorotheia, em Campo Grande – MS, CEP.: 

79.005-670) e Rumo Malha Norte S/A (endereço: Rua B, s/n.º, rodovia Br 

163, Km 95, lote 1a – sala 01, Parque Industrial Intermodal, Rondonópolis- 

MT - CEP: 78.746-860), para que depositem neste juízo os valores a pagar 

aos réus, relativos a prestação de serviço; a.3) que sejam bloqueados os 

bens moveis e imóveis dos réus até o deslinde da ação principal; a.4) seja 

pago mensalmente ao autor a titulo de antecipação de haveres, a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que, o valor de seu pro 

labore era de R$ 12.780,00 (doze mil setecentos e oitenta reais), para que 

possa garantir o mínimo de seu sustento e de sua família;” A inicial veio 

instruída com os documentos de id. 12020485 a 12053692. Parte autora 

promoveu o aditamento da inicial, bem como formulou pedido de 

reconsideração quanto a tutela cautelar, consoante exposto na petição de 

id. 12779542. Em seguida, o autor informou a interposição de recurso de 

Agravo de Instrumento, id. 12805582. Pela petição de id. 12963402, a 

parte autora requer a juntada das matrículas dos imóveis, bem como do 

contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre a Por do Sol 

Urbanizações Ltda e a empresa Vidal e Santos Ltda. Já sob o id. 

13003286 informa que sobre o imóvel objeto da matrícula nº 44.246 foi 

edificada um imóvel residencial, de propriedade da empresa Engelet 

Soluções em Energia Ltda, cujo morador atual é André Post, empregado da 

empresa. A tentativa de composição amigável do litígio restou infrutífera, 

conforme registrado na ata de id. 13535890. Os requeridos Engelet 

Soluções em Energia Ltda, João Pedro Ataíde da Silva, Marcílio da silva e 

Ivan Muller da Silva apresentou contestação, consoante razões expostas 

na petição de id. 13867296, instruída com documentos diversos. Inserido 

aos autos decisão proferida no bojo do AI nº 1004330.16.2018.8.11.0000 

interposto por Ronivon dos Santos, tendo sido indeferida a medida 

vindicada, id. 13867674. Já sob o id. 14097412 foi inserida a decisão 

proferida nos autos do AI nº 1006952.68.2018.8.11.0000 relativamente ao 

recurso interposto por Vidal & Santos Ltda, tendo sido deferida o efeito 

suspensivo requerido para suspender a medida de arrolamento de bens e 

anotação da existência da ação às margens do registro imobiliário. No 

mér i to ,  negou-se prov imento ao recurso de AI  n º 

1004330.16.2018.8.11.0000 interposto por Ronivon Santos, id. 15981275. 

Já o recurso de AI nº 1006952.68.2018.8.11.0000 interposto por Vidal & 

Santos Ltda foi provido no mérito para o fim de revogar as medidas de 

arrolamento sumário de bens e anotação da existência da ação às 

margens do registro imobiliário, id. 16582919. Seguindo, a parte autora 

apresentou Impugnação à contestação e documentos que a instruem, id. 

17783322. Autor peticiona nos autos requerendo a concessão do pedido 

de tutela de urgência para que seja decretada a indisponibilidade dos bens 

dos requerido suficientes para liquidar os direitos do autor; expedição de 

ofício à Por do Sol Urbanizações Ltda para informação da relação de bens 

em nome dos requeridos; reconhecimento da exclusão unilateral do 

requerente do quadro societário da empresa, com apuração 

técnica-contábil da situação líquida patrimonial à época de sua retirada, 

tudo conforme razões expostas na petição de id. 21537031. 

Decisão/sentença de id. 22610933 acolheu a preliminar de carência de 

ação por falta de interesse de agir e saneou o processo no que pertine as 

demais questões controvertidas, inclusive nomeando Perito Judicial para 

apuração de haveres. Sobre a decisão de id. 22610933 os requeridos 

apresentaram pedido de esclarecimentos, conforme se vê do id. 

22904104. De outro norte, o autor informa a interposição de novo recurso 

de Agravo de Instrumento, consoante nota-se do id. 23549376. Parte 

autora ratifica o pedido de dispensa da prova pericial formulado pelos 

requeridos, id. 23562406. Inserido ao processo decisão proferida nos 

autos do AI nº 1013377.77.2019.811.0000 interposto pelo autor, tendo 

sido indeferida a medida vindicada, id. 24487463. Em seguida, inseriu-se 

ao processo decisão proferida em relação aos embargos de declaração 

interposto nos autos do AI nº 1013377.77.2019.8.11.0000, o qual foi 

acolhido com efeito modificativo para o fim de majorar os honorários 
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advocatícios em 2% ao anteriormente fixado, totalizando 12% sobre o 

valor atribuído à causa, id. 28721244. Pela petição de id. 29751583 os 

requeridos reiteram os termos da petição de id. 22904104, Inserção do 

acórdão proferido nos autos do AI 1013377.77.2019.8.11.0040 pelo autor 

Ronivon Santos, tendo o recurso sido desprovido. É o relato do 

necessário. Decido. Considerando a existência dos autos de nº 

1000868.18.8.11.0040 associado a estes autos, no bojo do qual foi 

deferida a produção antecipada de provas, acolho o requerimento 

formulado pelos requeridos, com o qual concordou expressamente o autor 

para o fim de HOMOLOGAR a desistência das partes quanto a realização 

da prova pericial nestes autos. Outrossim, haja vista que o 

prosseguimento da presente demanda depende da conclusão da prova 

pericial determinada nos autos associados, DETERMINO à Secretaria da 

Vara que promova com urgência o cumprimento dos atos pendentes nos 

autos de produção antecipada de prova. Homologada a desistência quanto 

a prova pericial anteriormente determinada, resta ultrapassada a 

impugnação relativamente à Perita nomeada. Pelas razões acima, 

AGUARDE-SE a conclusão da prova pericial determinada nos autos de nº 

1000868.188.11.0040 associado a este processo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após, ao arquivo. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008750-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008750-07.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADAO GONCALVES REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a 

parte autora requer a exclusão da demandada F. N. de Lima Eireli – ME do 

polo passivo da demanda. Pois bem. Dispõe o artigo 329, I, do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar 

ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento do réu; (...) Nesta medida, considerando que ainda não 

ocorreu a citação da demandada, DEFIRO o aditamento a inicial. 

PROCEDAM-SE as alterações pertinentes. No mais, a despeito da 

manifestação da parte autora acerca de seu desinteresse na realização 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, I, do CPC, esta 

apenas não será realizada quando ambas as partes manifestarem pelo 

desinteresse na composição consensual, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido constante do item “b” de id. 31087568, mantendo-se a solenidade 

para a data aprazada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000366-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000366-60.2016.8.11.0040. Vistos etc. Sem delongas, 

inicialmente COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI 

LTDA ajuizou ação monitória em desfavor de CLÁUDIA SOUZA DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial. Regularmente citada e intimada (id. 5812128), a requerida deixou 

de efetuar o pagamento, bem como de ofertar embargos, consoante 

certificado no id. 12052481. Em id. 17825314, acolheu-se o pleito inicial 

para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em 

demérito da requerida, na importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada 

uma das cártulas, bem como aplicado juros de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação. Logo adiante, em id. 18440967, a parte autora 

requereu o cumprimento da sentença. Certidão de trânsito em julgado, id. 

20407213. Determinou a intimação da parte executada para que, no prazo 

de quinze (15) dias, efetuar o pagamento dos valores constantes em id. 

18440967, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%), 

consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Intimada (id. 22736382), a 

executada apresenta ‘embargos à monitória’ em id. 23533041. 

Manifestação da exequente insurgindo-se com relação ao valor da 

diligência, id. 28708452. Logo em seguida, manifesta-se em relação aos 

embargos monitórios, aduzindo-se, preliminarmente, a intempestividade (id. 

28708454). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Consoante se extrai pelo relatório 

acima, os embargos monitórios são intempestivos, haja vista que a citação 

da ora executada ocorreu em 29/03/2017, ao passo que a conversão do 

mandado inicial em mandado executivo ocorreu em 05/02/2019, de modo 

que devem ser rejeitados de plano. Nessa esteira, diante da flagrante 

inadequação da via eleita para insurgência da devedora com relação ao 

cumprimento de sentença, REJEITO de plano os embargos monitórios e 

DETERMINO o prosseguimento do feito. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005521-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005521-73.2018.8.11.0040. Vistos etc. Diante da sentença 

proferida nos embargos de terceiros n. 1007359-17.2019.8.11.0040. 

INDEFIRO o pleito de id. 26665517. Desta feita, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, bem como encartar 

aos autos planilha de cálculo atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008724-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI PADILHA (AUTOR(A))

RITA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008724-09.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

RITA MARIA DA CONCEICAO, SIDINEI PADILHA REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora requer a 

exclusão da demandada F. N. de Lima Eireli – ME do polo passivo da 

demanda. Pois bem. Dispõe o artigo 329, I, do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido 

ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; (...) 

Nesta medida, considerando que ainda não ocorreu a citação da 

demandada, DEFIRO o aditamento a inicial. PROCEDAM-SE as alterações 

pertinentes. No mais, a despeito da manifestação da parte autora acerca 

de seu desinteresse na realização da audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, §4º, I, do CPC, esta apenas não será realizada quando 
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ambas as partes manifestarem pelo desinteresse na composição 

consensual, razão pela qual INDEFIRO o pedido constante do item “b” de 

id. 29872770, mantendo-se a solenidade para a data aprazada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008726-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RENATO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008726-76.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CICERO RENATO DA SILVA REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME Vistos etc. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte autora requer a exclusão da demandada 

F. N. de Lima Eireli – ME do polo passivo da demanda. Pois bem. Dispõe o 

artigo 329, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 329. O autor 

poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; (...) Nesta medida, 

considerando que ainda não ocorreu a citação da demandada, DEFIRO o 

aditamento a inicial. PROCEDAM-SE as alterações pertinentes. No mais, a 

despeito da manifestação da parte autora acerca de seu desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, I, do 

CPC, esta apenas não será realizada quando ambas as partes 

manifestarem pelo desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido constante do item “b” de id. 31073212, 

mantendo-se a solenidade para a data aprazada. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002194-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAULINA KLUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLICE EUGENIO BARICHELLO (REQUERIDO)

ELZIRA MARIA BARICHELLO (REQUERIDO)

AGOSTINHO VIGOLO (REQUERIDO)

VERENICE APARECIDA BARICHELLO (REQUERIDO)

MARILICE ANTONIA BARICHELLO VIGOLO (REQUERIDO)

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REQUERIDO)

ADENIR FRANCISCO PICININ (REQUERIDO)

DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO (REQUERIDO)

JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

ANAIRES TRIZOTTO BARICHELLO (REQUERIDO)

ELENICE EUGENIA BARICHELLO PICININ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002194-52.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

JESSICA PAULINA KLUK REQUERIDO: DALLA VALLE & DALLA VALLE 

LTDA - EPP, OLICE EUGENIO BARICHELLO, ELZIRA MARIA BARICHELLO, 

MARILICE ANTONIA BARICHELLO VIGOLO, JOSE VIGOLO, ANAIRES 

TRIZOTTO BARICHELLO, ELENICE EUGENIA BARICHELLO PICININ, ADENIR 

FRANCISCO PICININ, DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO, 

AGOSTINHO VIGOLO, VERENICE APARECIDA BARICHELLO Vistos etc. 

Cuida-se de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ajuizada por DALLA VALLE E 

DALLA VALLE LTDA (VALLE IMOVEIS), ELZIRA MARIA BARICHELLO, 

MARILICE ANTONIA BARICHELLO VIGOLO, OLICE EUGÊNIO BARICHELLO, 

ELENICE EUGENIA BARICHELLO PICININ, DORALICE MARIA BARICHELLO 

VIGOLO e VERENICE APARECIDA BARICHELLO, todos qualificados nos 

autos. Ocorre que, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 7.020,00 

(Sete mil e vinte reais), no entanto, referida importância está aquém do 

proveito econômico pretendido, eis que a avença versa sobre imóvel de 

matrícula nº 11971, registrado no CRI de Sorriso-MT, Lote 06, Quadra 01, 

Jardim Europa, com área de 450,000m². Assim, escorreita a determinação 

para que se se promova a adequação do valor da causa, passando a 

constar o valor do proveito econômico pretendido pelo autor. Nesse 

sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – VALOR DA 

CAUSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 291, DO CPC – BENEFÍCIO ECONÔMICO 

PRETENDIDO – RECURSO DESPROVIDO. O valor da causa deve refletir o 

proveito econômico pretendido pela parte ao propor a ação, nos termos do 

Art. 291 do CPC. (Ag 59775/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018). Mas não 

é só. Constata-se ainda que a requerente pugnou pela concessão do 

benefício de gratuidade judiciária. Compulsando os autos, tenho que 

referido pleito não merece prosperar, eis que a parte autora não 

demonstrou nos autos hipossuficiência e/ou vulnerabilidade financeira, 

situação que não se compatibiliza com as regras previstas no Código de 

Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO A AJG POSTULADA. Sendo 

assim, com fulcro no art. 320 e 321 do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial amoldando-se o valor da causa àquilo que prescreve o 

art. 292 do CPC, atribuindo valor equivalente ao proveito econômico 

pretendido, bem como proceda ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003635-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FRANCISCO SANTOS (REQUERIDO)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1003635-10.2016.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 21232844), HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, os acordos celebrados entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS 

PROCESSUAIS, pelos demandados Transportes Botuvera LTDA e Brasil 

Veículos Cia de Seguros, eis que DEFIRO a AJG em favor do demandado 

Robson Francisco dos Santos. SEM CUSTAS REMANESCENTES, em 

conformidade com o disposto no art. 90, §2º, do CPC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada entre as partes. P.R.I.C. Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, observando as 

formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001662-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001662-78.2020.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 30835370, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que não houve 

a triangularização processual. CUSTAS, se houver, pela parte autora. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007091-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

RIVONILDO PEPPE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007091-60.2019.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor 

de RIVONILDO PEPPE COSTA, qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 24850179 e ss. Deferida a liminar de busca e 

apreensão, bem como determinou a citação do demandado (id. 25101593). 

Citação, auto de busca, apreensão e depósito, id. 25496554 e ss. 

Certificou o decurso do prazo para manifestação da parte requerida (id. 

30635443). O autor requereu o julgamento antecipado da lide, id. 

31074881. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Situando a questão, cuida-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em 

desfavor de RIVONILDO PEPPE COSTA, alegando, em síntese, que 

celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia 

para aquisição do veículo descrito na exordial, aduzindo, ainda, que o 

requerido encontra-se inadimplente. Asseverou ainda, a ocorrência da 

mora na forma do Decreto Lei n. 911/69. Por estas razões, ingressou com 

a presente demanda, pugnando pela busca e apreensão do veículo e pela 

consolidação do domínio e posse plena e exclusiva do bem em favor do 

credor, ora requerente. Pois bem. Conforme passo a expor, verifica-se 

que, in casu o pedido inicial merece prosperar, ante a total incidência dos 

efeitos da revelia, pois, citado acerca dos termos da presente demanda 

(id. 25496554 e ss.), quedou-se o demandado inerte, nada contrapondo à 

pretensão do proprietário fiduciário (id. 30635443). De fato, é de se aplicar 

totalmente os efeitos previstos no art. 344, do Código de processo Civil, 

proferindo sentença (art. 355, II, CPC), consolidando a posse e domínio 

dos bens em favor da parte autora, na forma do Decreto-Lei 911/69, pois 

se trata de direito disponível, com plena presunção de veracidade dos 

fatos afirmados, mormente quando coligados à prova documental 

encartada ao feito. Sobre os efeitos da revelia, o CPC dispõe que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Por oportuno, transcrevo o julgado abaixo: BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. JURIDICIDADE DO PEDIDO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA 

AFASTADA. REVELIA. EFEITOS. VERACIDADE DOS FATOS. I - O pedido 

de busca e apreensão, com fulcro no Decreto Lei no. 911/69, é 

juridicamente possível, vez que a norma e suas posteriores modificações 

foram recepcionadas pela Carta Política de 1988. Rejeito a preliminar II - 

Decretada a revelia, é permitido ao juiz julgar antecipadamente a lide, sem 

que haja cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar III - Por força do 

princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação 

jurisdicional, não há falar em nulidade da sentença que deixa de 

mencionar, no dispositivo, a reconvenção, quando os fatos alegados 

contrapõem-se aos presumidos verdadeiros pelo efeito da revelia. Rejeito 

a preliminar IV - Em sede recursal, o réu revel só pode alegar questões 

não apreciadas pelo juízo monocrático e de ordem pública, pois a apelação 

não tem o condão de substituir a contestação extemporânea.) 

Nº1.0702.06.325324-0/001(1), Relator: Fernando Botelho, julgamento em 

31/01/2008). Sendo assim, a procedência da demanda é medida que se 

impõe. Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação de busca apreensão 

ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

em desfavor de RIVONILDO PEPPE COSTA e, CONSOLIDO nas mãos da 

parte autora a posse e domínio plenos e exclusivos do bem indicado na 

exordial, ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a venda 

extrajudicial da coisa (art. 2º, Decreto-Lei n. 911/1969). Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO o requerido ao pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem 

como HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa. P.R.I.C. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003867-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA CARLA FORMEHL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003867-51.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 29808641), HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, os acordos celebrados entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS 

PROCESSUAIS, pela parte demandada. SEM CUSTAS REMANESCENTES, 

em conformidade com o disposto no art. 90, §2º, do CPC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada entre as partes. P.R.I.C. Certificado o 
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TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, observando as 

formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007298-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENTINO PETRI (EXECUTADO)

ELSA FRIGERI PETRI (EXECUTADO)

MARIO AUGUSTO PETRI (EXECUTADO)

MARCELO CESAR PETRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007298-59.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA EXECUTADO: 

MARCELO CESAR PETRI, MARIO AUGUSTO PETRI, ELSA FRIGERI PETRI, 

JOSE LOURENTINO PETRI Vistos etc. Presentes os requisitos 

autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes (id. 

29166215), que passa a fazer parte integrante da presente, para que 

surta seus jurídicos e legais efeito, e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pleito de 

suspensão, eis que em caso de descumprimento do acordo basta a 

simples manifestação da parte interessada para prosseguimento do feito. 

CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em consonância com o 

entabulado entre as partes. DISPENSADA a intimação das partes, em 

conformidade na forma do disposto no art. 914 da CNGC/MT. P.R.I.C. Sem 

prejuízo, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento da quantia 

bloqueada nos autos, em conformidade com o acordado entre as partes, 

observando o requerimento de id. 29269947. Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000417-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS TAVARES DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000417-71.2016.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por CARLOS TAVARES DE MIRANDA em face 

da decisão de id. 16685777, asseverando que a mesma é contraditória, 

uma vez que condenou o demandado/embargante ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, entretanto, em sede de Agravo de 

Instrumento o E. TJ/MT deferiu a AJG em favor. Sustenta ainda, a 

contradição no tocante ao termo inicial de incidência dos juros e correção 

monetária (id. 16931637). Instada a manifestar, a parte autora/embargada 

manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, id. 20130264. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. 

Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas, analisando 

detidamente os argumentos lançados pelo embargante, conclui-se de 

forma inequívoca que os embargos manejados objetivam apenas e 

tão-somente a modificação do teor da sentença prolatada, o que é 

inadmissível, pois segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial 

predominante a decisão proferida a partir da análise dos embargos de 

declaração somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando for 

consequência da correção do ato, o que não é o caso dos autos, já que, 

ao contrário do que afirma a embargante, in casu, inexistem os vícios 

apontados. No ponto, convém destacar que a concessão da AJG em sede 

de Agravo de Instrumento em autos diversos não se estende 

automaticamente ao presente feito. Ademais, válido consignar que o ora 

embargante não lançou mão de qualquer recurso para atacar a decisão 

que indeferiu o benefício da justiça gratuita (id. 9842254), de modo que a 

matéria se encontra preclusa. Relativamente ao termo inicial da contagem 

dos juros e correção monetária entendo que se trata de inconformismo do 

ora embargante, pois devidamente fundamentada a decisão de id. 

16685777. Urge registrar que não se pode admitir embargos com objetivos 

infringentes, pois a alteração do julgamento proferido somente poderia 

ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no 

dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se 

declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é 

deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que 

reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Nesse sentido é o entendimento 

pacificado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INTUITO INFRINGENTE. 

RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Ausentes 

quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o 

intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Na hipótese, 

quanto à alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC/2015, 

os aclaratórios apresentam deficiência na fundamentação, aplicando-se o 

teor da Súmula nº 284/STF. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl 

no AgInt nos EDcl no AREsp 1212931/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 

02/08/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 

EMBARGOS REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando 

houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a 

ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual 

erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do decisum embargado. II - Mostra-se evidente a busca 

indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do 

resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na 

espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a 

rediscussão de matéria já apreciada. III - Os embargos de declaração, ao 

contrário do que alegado pelo embargante, não se prestam à determinação 

de formalidades dos procedimentos instrutórios ou de estabelecimento de 

leading case. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg 

no AREsp 857.264/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) Nessa esteira, não havendo vício 

a ser sanado em relação à decisão proferida, de modo que se mostra 

evidentemente protelatório os embargos manejados, além do seu não 

acolhimento, urge aplicar em desfavor da parte embargante a multa 

legalmente prevista para a hipótese. Aliás, nesse sentido já se pronunciou 

o E. TJ/MT., senão vejamos: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITOS 

MODIFICATIVOS – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DELIBERADA PARA 

EMPLACAR TESE DA PARTE EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO – PROPÓSITO PROTELATÓRIO 

– APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 538, PAR. ÚN., CPC – RECURSO 

REJEITADO. 1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou 

contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de 

declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. 2. Prevê o 

CPC, sanção à desvirtuada utilização dessa espécie recurso, estipulada 

em seu art. 538, parágrafo único, onde a parte simplesmente pretende a 

rediscussão da matéria e valer-se do efeito interruptivo.” (ED 7148/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 
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em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) Pelo exposto, RECEBO, 

todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração apresentados 

pelo demandado e, sendo este flagrantemente protelatório, CONDENO o 

embargante/requerido ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001841-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001841-51.2016.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP em face da decisão de id. 24916456, asseverando que a mesma é 

omissa, aduzindo, em síntese, que ao consignar que a penhora de ativos 

financeiros é a medida mais eficaz para satisfação do crédito, 

privilegiando o princípio de que a execução se processa no interesse do 

credor, afasta o princípio da menor onerosidade do devedor, sem expor, 

contudo, as razões da formação de seu convencimento, conforme 

prescreve o artigo 371, do CPC (id. 25247030). Contrarrazões, id. 

25854550. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas, analisando 

detidamente os argumentos lançados pelo embargante, conclui-se de 

forma inequívoca que os embargos manejados objetivam apenas e 

tão-somente a modificação do teor da sentença prolatada, o que é 

inadmissível, pois segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial 

predominante a decisão proferida a partir da análise dos embargos de 

declaração somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando for 

consequência da correção do ato, o que não é o caso dos autos, já que, 

ao contrário do que afirma a parte embargante, in casu, inexiste o vício 

apontado. No ponto, convém destacar que os embargos, na verdade, não 

passam de inconformismo do embargante com a decisão prolatada, uma 

vez que o deferimento do bloqueio de ativos financeiros está devidamente 

fundamentado. Urge registrar que não se pode admitir embargos com 

objetivos infringentes, pois a alteração do julgamento proferido somente 

poderia ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos 

no dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se 

declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é 

deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que 

reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Nesse sentido é o entendimento 

pacificado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INTUITO INFRINGENTE. 

RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Ausentes 

quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o 

intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Na hipótese, 

quanto à alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC/2015, 

os aclaratórios apresentam deficiência na fundamentação, aplicando-se o 

teor da Súmula nº 284/STF. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl 

no AgInt nos EDcl no AREsp 1212931/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 

02/08/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 

EMBARGOS REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando 

houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a 

ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual 

erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do decisum embargado. II - Mostra-se evidente a busca 

indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do 

resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na 

espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a 

rediscussão de matéria já apreciada. III - Os embargos de declaração, ao 

contrário do que alegado pelo embargante, não se prestam à determinação 

de formalidades dos procedimentos instrutórios ou de estabelecimento de 

leading case. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg 

no AREsp 857.264/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) Nessa esteira, não havendo vício 

a ser sanado em relação à decisão proferida, de modo que se mostra 

evidentemente protelatório os embargos manejados, além do seu não 

acolhimento, urge aplicar em desfavor da parte embargante a multa 

legalmente prevista para a hipótese. Aliás, nesse sentido já se pronunciou 

o E. TJ/MT., senão vejamos: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITOS 

MODIFICATIVOS – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DELIBERADA PARA 

EMPLACAR TESE DA PARTE EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO – PROPÓSITO PROTELATÓRIO 

– APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 538, PAR. ÚN., CPC – RECURSO 

REJEITADO. 1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou 

contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de 

declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. 2. Prevê o 

CPC, sanção à desvirtuada utilização dessa espécie recurso, estipulada 

em seu art. 538, parágrafo único, onde a parte simplesmente pretende a 

rediscussão da matéria e valer-se do efeito interruptivo.” (ED 7148/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) Pelo exposto, RECEBO, 

todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração apresentados 

pelo demandado e, sendo este flagrantemente protelatório, CONDENO o 

embargante/requerido ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC. No 

mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, bem como providencie a juntada de planilha atualizada do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003395-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALTMAYER (EMBARGANTE)

JAQUELINE ELIANE ALTMAYER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003395-50.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por IVAN ALTMAYER e JAQUELINE ELIANE 

ALTMAYER em face da decisão de id. 17885258 que indeferiu o pedido de 

AJG em favor dos mesmos, asseverando que a mesma é obscura e 

omissa, pois não ficou esclarecido em que se embasou para indeferir o 

benefício pleiteado, bem como não oportunizou os embargantes a 

demonstrar que preenchem os requisitos. Sustenta ainda, que o 

embargante Ivan Altmayer está impossibilitado de desenvolver qualquer 

atividade, uma vez que apresenta diagnóstico de desmielinização e 

comprometimento axonal, o que lhe causou imobilidade dos membros 

superiores. Assevera que por ser portador de doença incurável, ficou 

impossibilidade de dar continuidade à atividade agrícola e/ou desenvolver 
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qualquer atividade econômica, o que ceifou a possibilidade de cumprir com 

todos os compromissos financeiros assumidos, levando-o à ruina 

financeira, razão pela qual se obrigou a restituir o imóvel que lhe havia 

sido arrendado, ficando com pendências. Contrarrazões, id. 21887608. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. 

Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas, analisando 

detidamente os argumentos lançados pelo embargante, conclui-se de 

forma inequívoca que os embargos manejados objetivam apenas e 

tão-somente a modificação do teor da sentença prolatada, o que é 

inadmissível, pois segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial 

predominante a decisão proferida a partir da análise dos embargos de 

declaração somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando for 

consequência da correção do ato, o que não é o caso dos autos, já que, 

ao contrário do que afirma a parte embargante, in casu, inexistem os 

vícios apontados. No ponto, convém destacar que os presentes embargos 

não passam de inconformismo com a decisão prolatada, uma vez que as 

razões do indeferimento do benefício pleiteado constam no decisum 

atacado. Aliado a isso, o fato do autor ser pensionista do INSS, por si só, 

não demonstra a sua impossibilidade financeira para recolhimento das 

custas processuais, já que nada mais trouxe aos autos para demostrar a 

hipossuficiência. Ademais, oportuno consignar que com relação a 

embargada Jaqueline Eliane Altmayer nada consta dos autos a embasar o 

pleito da AJG. Quanto à suposta alegação de que não lhes foi 

oportunizado a demonstrarem que preenchem os requisitos, anoto que tal 

incumbência lhes era devida desde o requerimento inicial de concessão da 

AJG. Urge registrar que não se pode admitir embargos com objetivos 

infringentes, pois a alteração do julgamento proferido somente poderia 

ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no 

dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se 

declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é 

deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que 

reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Nesse sentido é o entendimento 

pacificado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INTUITO INFRINGENTE. 

RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Ausentes 

quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o 

intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Na hipótese, 

quanto à alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC/2015, 

os aclaratórios apresentam deficiência na fundamentação, aplicando-se o 

teor da Súmula nº 284/STF. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl 

no AgInt nos EDcl no AREsp 1212931/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 

02/08/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 

EMBARGOS REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando 

houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a 

ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual 

erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do decisum embargado. II - Mostra-se evidente a busca 

indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do 

resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na 

espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a 

rediscussão de matéria já apreciada. III - Os embargos de declaração, ao 

contrário do que alegado pelo embargante, não se prestam à determinação 

de formalidades dos procedimentos instrutórios ou de estabelecimento de 

leading case. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg 

no AREsp 857.264/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) Pelo exposto, RECEBO, todavia, 

DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração apresentados pelos 

embargantes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004488-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDE JESUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 3.) Considerando o 

histórico de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a 

conciliação se mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação 

ou conciliação, por medida de celeridade e economia processual. 4.) 

CITE-SE a parte requerida, consignando-se as advertências legais. 5.) 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BRITES LEONEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORECI FATIMA GRAEFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a 

regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte executada, 

desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008826-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DALLA VECCHIA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA OAB - MT18738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 3.) Considerando o 

histórico de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a 

conciliação se mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação 

ou conciliação, por medida de celeridade e economia processual. 4.) 

CITE-SE a parte requerida, consignando-se as advertências legais. 5.) 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008938-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE AZEVEDO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA OAB - MT18738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 3.) Considerando o 

histórico de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a 

conciliação se mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação 

ou conciliação, por medida de celeridade e economia processual. 4.) 

CITE-SE a parte requerida, consignando-se as advertências legais. 5.) 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008966-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE PRIORI LUCIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA OAB - MT18738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 3.) Considerando o 

histórico de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a 

conciliação se mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação 

ou conciliação, por medida de celeridade e economia processual. 4.) 

CITE-SE a parte requerida, consignando-se as advertências legais. 5.) 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000080-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARIA DE OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 3.) Considerando o 

histórico de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a 

conciliação se mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação 

ou conciliação, por medida de celeridade e economia processual. 4.) 

CITE-SE a parte requerida, consignando-se as advertências legais. 5.) 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001792-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DO NASCIMENTO CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 3.) Considerando o 

histórico de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a 

conciliação se mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação 

ou conciliação, por medida de celeridade e economia processual. 4.) 

CITE-SE a parte requerida, consignando-se as advertências legais. 5.) 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO BISPO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 3.) Considerando o 

histórico de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a 

conciliação se mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação 

ou conciliação, por medida de celeridade e economia processual. 4.) 

CITE-SE a parte requerida, consignando-se as advertências legais. 5.) 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CONCEICAO CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 3.) Considerando o 

histórico de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a 

conciliação se mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação 
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ou conciliação, por medida de celeridade e economia processual. 4.) 

CITE-SE a parte requerida, consignando-se as advertências legais. 5.) 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007505-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. L. (AUTOR(A))

ALESSANDRA MONTEIRO LEITE COSTA (AUTOR(A))

RICARDO COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que o autor RICARDO COSTA LIMA atingiu a 

sua maioridade, DETERMINO a sua intimação para promover a 

regularização da sua representação processual, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, §1º, I do 

CPC/15. Em seguida, DÊ-SE vista ao Ministério Público para se manifestar, 

considerando que o segundo autor ainda é menor de idade. Após, 

VOLTE-ME conclusos para saneamento. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004463-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido da parte autora (id. 27686985), motivo pelo 

qual revogo a nomeação da perita outrora incumbida de tal múnus e por 

conseguinte, NOMEIO como novo perito do juízo, independentemente de 

compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 232 de julho de 2016, 

devendo ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o 

laudo pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo 

perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 

(cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, 

ficando consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert 

será realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003395-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR DA SILVA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido da parte autora (id. 23410437), motivo pelo 

qual revogo a nomeação da perita outrora incumbida de tal múnus e por 

conseguinte, NOMEIO como novo perito do juízo, independentemente de 

compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 232 de julho de 2016, 

devendo ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o 

laudo pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo 

perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 

(cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, 

ficando consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert 

será realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001073-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS SILVA BENEDITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido da parte autora (id. 28241007), motivo pelo 

qual revogo a nomeação da perita outrora incumbida de tal múnus e por 

conseguinte, NOMEIO como novo perito do juízo, independentemente de 

compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 232 de julho de 2016, 
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devendo ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o 

laudo pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo 

perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 

(cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, 

ficando consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert 

será realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005694-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido da parte autora (id. 29623305), motivo pelo 

qual revogo a nomeação da perita outrora incumbida de tal múnus e por 

conseguinte, NOMEIO como novo perito do juízo, independentemente de 

compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 232 de julho de 2016, 

devendo ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o 

laudo pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo 

perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 

(cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, 

ficando consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert 

será realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001847-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GAZZI DE FRANCA (AUTOR(A))

VICTOR BATISTA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAM TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001847-58.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

VICTOR BATISTA DE FRANCA, ELIZABETE GAZZI DE FRANCA REU: FAM 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Ao id. 1989856, a inicial foi 

recebida, determinando a citação da parte requerida. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação (id. 13027716), pugnando 

preliminarmente pela ilegitimidade ativa dos herdeiros e pela suspensão da 

ação até o julgamento da ação penal; denunciou à lide MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A. No mérito, pugnou pela improcedência da ação. Impugnação 

ao id. 13324425. A parte requerente pugnou a produção de prova 

testemunhal. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. PRELIMINARES: 1 – ILEGITIMIDADE ATIVA HERDEIROS. Quanto a 

ilegitimidade ativa dos herdeiros, deixo de apreciar neste momento, uma 

vez que a questão se confunde com o mérito e por ocasião da sentença 

será apreciada. 2 – DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO 

DO PROCESSO CIRMINAL. Em relação a essa preliminar aventada, a 

situação apresentada na esfera criminal e na esfera cível não estão 

estritamente ligadas, uma vez que as esferas são independentes e a 

responsabilidade criminal e cível, no caso, é totalmente diferente. Portanto, 

a preliminar deve ser rejeitada. Nesse sentido, segue entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - 

INVASÃO DA PREFERENCIAL – DESOBEDIÊNCIA A NORMA DE TRÂNSITO 

– RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – DANO 

MATERIAL PENSIONAMENTO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA 

COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Segundo orientação do STJ “O proprietário do 

veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de 

trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não 

seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou 

gratuito”. A situação apresentada na esfera criminal e na esfera cível não 

estão estritamente ligadas no tocante a legitimidade, uma vez que as 

esferas são independentes e a responsabilidade criminal e cível, no caso, 

é totalmente diferente. Considerando ainda que, tanto o condutor como o 

proprietário na esfera civil respondem por danos causados, portanto, a 

preliminar deve ser rejeitada. O que há nos autos é prova de desrespeito 

das normas de trânsito por parte da ré, tendo em vista que diante da 

existência de placa de sinalização “PARE” não observou a via preferencial 

e avançou na condução do veículo, vindo a abalroar a motocicleta 

causando os danos acometidos. Não há como atribuir a vítima qualquer 

culpa ou responsabilidade pela causa do acidente, tampouco de forma 

concorrente, o que importa em responsabilidade exclusiva por parte da 

apelante/ré. Comprovado o dano moral e material a indenização é devida 

nos moldes da sentença. Honorários advocatícios mantidos. (N.U 

0015661-08.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). Pelo 

exposto, rejeito a preliminar. 3 – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA 

SEGURADORA. Já em relação à denunciação da lide, ressalto que esta é 

uma intervenção de terceiro provocada, que traz ao processo uma 

demanda incidente, regressiva, eventual e antecipada nos casos em que o 

denunciante busca ação de garantia ou de regresso em face do 

denunciado, vinculando este ao quanto decidido na causa e a sua 

condenação à indenização. Ademais, não há impedimento de denunciação 

da lide contra corréus, conforme já decidido pelo STJ (REsp 1670232), 

pois dessa forma se instaura entre eles a lide simultânea assecuratória do 

direito regressivamente postulado. “In casu” admitir a denunciação da lide 

neste momento processual comprometerá a razoável duração do 

processo e economia processual, já que ampliará o “thema probandum”, 

dificultando a prestação da tutela jurisdicional. O processo foi 

protocolizado em 04/09/2016, ou seja, já se inclui nos processos 

classificados pelo CNJ como META 2, necessitando de imediata solução 

do litigio. Deve-se atentar que não há prejuízo ao denunciante, uma vez 

que, caso a demanda seja julgada procedente, este poderá ajuizar ação 

própria para buscar seu direito regressivo em face dos denunciados. Por 

todo exposto, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide. Posto isto, e não 

havendo outras preliminares a serem analisadas, DOU O FEITO POR 

SANEADO, nos termos do artigo 347 do CPC e fixo como pontos 
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controvertidos a matéria já elencadas na inicial e nas contestações, em 

especial, os requisitos da responsabilidade civil e da autoria do eventual 

dever de indenizar. Deste modo, em prosseguimento ao feito, DETERMINO 

a intimação da parte requerida para que indique as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a manifestação, conclusos 

para análise do pedido e eventual designação de audiência de instrução. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Sentença
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Processo Número: 1002240-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002240-46.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

DURVAL GONCALVES VIEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT ajuizada por DURVAL GONÇALVES VIEIRA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 e R$ 1.693,11, 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT e 

despesas médicas, respectivamente, em razão de acidente automobilístico 

ocorrido em 03/05/2015. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Recebida a exordial, determinou-se a citação da parte requerida. Foram 

apresentadas contestação (id. 11763369) e impugnação à contestação 

(id. 14071079). Em decisão saneadora de id. 18472754 foram afastadas 

as preliminares e determinada a realização de perícia médica. O laudo 

pericial foi juntado no id. 26744083. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo 

diretamente a análise do mérito. Urge destacar que a matéria em comento 

está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, 

além de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e 

a invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro 

requisito – acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pelo demandante, os quais demonstram que a parte 

autora se envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 03/05/2015. 

No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal 

-, é certo que também restaram comprovados pela perícia médica 

realizada, da qual se extrai que a parte autora sofreu no membro superior 

direito e esquerdo, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo 

parcial em grau de 10% e 10%, respectivamente. Logo, conclui-se que o 

requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, 

segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere 

ao valor a ser indenizado, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 

dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Sobre o assunto, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N. 

0008767-42.2017.8.11.0004 APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A APELADO: VERLEINE SOUZA 

VEDANA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - 

ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO 

LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ 

PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – 

SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU OS CRITÉRIOS LEGAIS EXIGIDOS – 

VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro 

DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez 

registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à 

legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a 

hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. (N.U 

0008767-42.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 70% x 10%, qual seja, R$ 945,00, referentes 

ao dano no membro inferior e R$13.500,00 x 70% x 10%, qual seja, 

R$945,00, relativos ao dano no membro superior, totalizando R$1.890,00 

(mil oitocentos e noventa). Por conseguinte, considerando os documentos 

constantes ao id. 6817586, entendo que a parte autora faz jus ao 

reembolso previsto na Lei nº 6.194/74, em seu artigo 3º, inc. III, §2º, ou 

seja, R$1.693,11 (mil seiscentos e noventa e três reais e onze centavos), 

A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO –PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL – SUSPENSÃO E 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - 

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTO VÁLIDO - 

REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional 

para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme estabelece o 

art. 206, §3º, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem inicia na data 

do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na hipótese de pedido 

administrativo, nos termos da Súmula 229, do STJ, bem como a interrupção 

quando da citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito. 

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e 

os recibos que demonstra os gastos com o tratamento fisioterápico 

necessário, correta a condenação da seguradora no pagamento das 

despesas médicas e hospitalares (DAMS). A correção monetária incide da 

data do evento danoso. (TJMT, Ap 138871/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) - destaquei. Ante o exposto, 

e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte 

requerida ao pagamento de R$3.583,11 (três mil quinhentos e oitenta e 

três reais e onze centavos) a parte requerente, referentes à indenização 

do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores e à título de reembolso das despesas médicas, acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 

580 do STJ), devendo ser descontado deste valor o montante 

eventualmente recebido administrativamente CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003441-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003441-10.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEONARDO CESAR MORESCO REU: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por LEONARDO 

CESAR MORESCO em face de BRADESCO SEGUROS, ambos qualificados 

nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico 

ocorrido em 27/11/2014. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Citada, a parte requerida apresentou contestação e documentos (id. 

10340309). Impugnação à contestação ao id. (10694064). Em decisão de 

id. 13056299 foi saneado o feito e determinada a realização de prova 

pericial. Laudo pericial ao id. 15866528. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo 

diretamente a análise do mérito. Em detida análise, verifico que o exame 

pericial realizado concluiu que o autor não possui invalidez permanente, 

razão pela qual a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE 

JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA 

PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL 

REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da incapacidade, 

conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o 

seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se 

inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a 

ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - 

DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74. (TJMT, Ap 

1154/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). 

Diante do exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do art. 85, §8º do CPC, ficando, contudo, suspensa a cobrança, 

diante dos benefícios da gratuidade da justiça deferida. Transitada em 

julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações estilares. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006353-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FRANCISCO JATOBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006353-43.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SELMA FRANCISCO JATOBA REU: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por SELMA 

FRANCISCO JATOBÁ em face de BRADESCO SEGUROS, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 06/05/2015. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Recebida a exordial, determinou-se a citação da parte 

requerida. Foi apresentada contestação (id. 11717547). Em decisão 

saneadora de id. 18477018 foram afastadas as preliminares e 

determinada a realização de perícia médica. O laudo pericial foi juntado no 

id. 27128274. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas, passo diretamente a análise do mérito. 

Urge destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o 

nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. 

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente 

automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados aos 

autos pelo demandante, os quais demonstram que a parte autora se 

envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 06/05/2015. No que 

tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é 

certo que também restaram comprovados pela perícia médica realizada, da 

qual se extrai que a parte autora sofreu na coluna cervical, dano 

anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau de 10%. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Sobre o assunto, eis o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO N. 0008767-42.2017.8.11.0004 APELANTE: SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A APELADO: VERLEINE 

SOUZA VEDANA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO 

LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ 

PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – 

SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU OS CRITÉRIOS LEGAIS EXIGIDOS – 

VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro 

DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez 

registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à 

legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a 

hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. (N.U 

0008767-42.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 25% x 10%, qual seja, R$ 337,50 (trezentos 
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e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referentes ao dano no ombro 

direito, descontando-se eventuais valores recebidos administrativamente. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos) a parte requerente, referentes à 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontando-se 

eventuais valores recebidos administrativamente. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001817-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDIMAR PEREIRA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

p ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001817-23.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

GLEIDIMAR PEREIRA REIS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., Trata-se 

de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por GLEIDIMAR PEREIRA 

REIS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO 

DPVAT S.A., ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento 

da importância de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico ocorrido em 21/12/2012. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 5558206 e seguintes. Foi 

apresentada contestação (Id 6035375) e impugnação à contestação (id. 

10034243). Ao id. 31212466, este Juízo suspendeu o feito até a juntada 

do pedido administrativo por parte da parte autora. A parte autora juntou 

documentos ao id. 31212466. Vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, deixo de considerar e DETERMINO o 

desentramento dos documentos juntados pela parte autora ao id. 

31212466, uma vez que estes não dizem respeito aos fatos narrados na 

inicial. Por conseguinte, sem delongas, conforme se nota do boletim de 

ocorrência (id. 1939000) e dos prontuários médicos anexados com a 

exordial, (id. 1939145 e ss), o sinistro ocorreu na data de 21/12/2012, 

tendo a requerente intentado a ação em juízo apenas na data 29/08/2016. 

O previsto no artigo 206, §3º, IX, do Código Civil, assevera ser de 03 (três) 

anos o prazo prescricional nas ações desta espécie. in verbis: Art. 206. 

Prescreve: (...) §3º. Em três anos: (...) IX - A pretensão do beneficiário 

contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil obrigatório. Por outro lado, conforme entendimento 

do TJMT, tratando-se de invalidez permanente, necessário salientar que a 

contagem do tempo deve se dar a partir do conhecimento da incapacidade 

permanente do interessado. Segue: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE 

EFEITO INFRINGENTE - ALEGADA PRESCRIÇÃO - DPVAT - PEDIDO 

IMPROCEDENTE - PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO ART. 206, § 

3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL - IMPROVIMENTO. Os embargos de declaração 

prestam-se apenas para dissipar contradição, obscuridade e sanar 

omissão, que por ventura possa existir na decisão judicial. Assim, pelo 

estatuto processual civil, é inviável rediscutir, nesta via, a matéria já 

enfrentada pelo acórdão, contrária à tese defendida pelo embargante, 

mormente quando o julgador já expôs os motivos que o levaram a decidir 

de uma ou de outra forma. Tratando-se de invalidez permanente, 

necessário salientar que a contagem do tempo deve se dar a partir do 

conhecimento da incapacidade permanente do interessado, seja pelo 

laudo técnico, seja por outro documento que satisfaça esta exigência. 

(N.U 848/2010, 848/2010, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 16/04/2010, Publicado no DJE 27/04/2010) Nesse 

sentido, os documentos acostados pela parte autora, mormente os 

prontuários médicos datados em sua maioria de dezembro de 2012, levam 

a crer que a requerente obteve alta no dia 13/01/2013. Assim, entendo 

que o prazo prescricional deve correr a partir dessa data, o que torna a 

pretensão prescrita desde o dia 13/01/2016. Nessa esteira, considerando 

que, pelo que consta dos autos, não houve requerimento administrativo e 

foi ajuizada a ação em 29/08/2016, quando já havia se operado a 

prescrição, não há que se falar em causa interruptiva ou suspensiva do 

prazo prescricional em questão, razão pela qual a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o pedido inicial, 

com resolução do mérito, nos termos do extinguindo o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando, contudo, 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da gratuidade da justiça 

deferida. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações estilares. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001861-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1001861 -37 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

26 DE JUNHO DE 2020, às 9h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 16/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005234-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ANDRE DE ABREU (REQUERIDO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, mesmo que 

para comarca diversa dentro do Estado de Mato Grosso, conforme 

Portaria CGJ 142, de 08/11/2019, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 
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Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002232-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE MICHELAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RODRIGUES FERREIRA OAB - MT23552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (REU)

 

Processo  n º  1002232 -64 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

26 DE JUNHO DE 2020, às 10h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 16/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006330-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN ARAUJO LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002765-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO (EXECUTADO)

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO (EXECUTADO)

 

Ante a certidão do oficial de justiça, impulsiono os presentes autos com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias, Bem como efetuar o depósito do complemento da 

diligência id 27821953. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006408-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REU)

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006408-91.2017.8.11.0040. AUTOR(A): P. 

V. D. S. S. REU: PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME, CENTRO DE 

TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por PEDRO 

VINÍCIUS DA SILVA SPECK, representado por sua genitora ROSILENE 

APARECIDA DA SILVA, em face de PEDRO DEFANT FILHO EIRELI – ME 

(LAND’S PUB BAR E CASA DE SHOWS) e CENTRO DE TRADIÇÕES 

GAÚCHAS RECORDANDOS OS PAGOS - CTG, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a designação de 

audiência de conciliação e a citação da parte requerida (Id 11144662). A 

audiência de conciliação restou inexitosa (Id 12870484). A requerida CTG 

– Centro de Tradições Gaúchas Recordando os Pagos apresentou 

contestação e documentos no Id 13116512 e seguintes. Impugnação à 

contestação, Id 16307444. No Id 18532437 foi certificado o decurso do 

prazo sem apresentação de contestação pela empresa requerida Pedro 

Defant Filho Eireli-ME. Instada a se manifestar, a representante do MPE 

manifestou no Id 19068121. Em despacho de Id 25080600 foi determinada 

a intimação das partes para especificação de provas, tendo as partes se 

manifestado, conforme Ids 25429702 e 25492607. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Conforme se nota da certidão de Id 18532438, a parte 

requerida Pedro Defant Filho Eireli-ME deixou transcorrer o prazo sem 

apresentação de contestação. Deste modo, DECRETO sua revelia, 

deixando consignado, desde já, que a decretação da revelia não implica 

obrigatoriamente na procedência total do pedido, por tratar-se de 

presunção relativa. Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva 

alegada pela requerida CTG – Centro de Tradições Gaúchas Recordando 

os Pagos. Compulsando os autos, notadamente o Contrato de Cessão de 

Uso e Fruto de Espaço com Contraprestação de Id 13116546, verifico que 

a requerida CTG não participou da organização do evento denominado 

“Exporriso 2017”, apenas cedeu o espaço de sua sede, mediante a 

contraprestação de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para 

que a empresa Pedro Defant Filho Eireli-ME organizasse e realizasse o 

evento. Assim, entendo que inexistiu prestação de serviço por parte da 

requerida CTG (art. 3°, CDC) para realização do evento no qual o autor foi 

contemplado em sorteio, existindo apenas relação contratual limitada a 

cessão de espaço físico entre o CTG e a empresa organizadora do 

evento, Pedro Defant Filho Eireli-ME. Deste modo, ACOLHO a preliminar de 

ilegitimidade levantada pela parte requerida e DETERMINO a exclusão da 

requerida CTG – CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RECORDANDO OS 

PAGOS do polo ativo da presente demanda, nos termos do artigo 485, VI, 

do CPC. RETIFIQUE-SE a autuação. Deste modo, não havendo questões 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontoa controvertidos: o 

direito do autor ao prêmio pleiteado e o dano moral alegado. Considerando 

que a produção e prova oral se mostra desnecessária e impertinente para 

o deslinde do ponto controvertido da presente demanda, INDEFIRO o 

pedido de produção de prova testemunhal formulado pelas partes e dou 

por encerra a instrução processual. Preclusa a via recursal, façam-me os 

autos conclusos para sentença. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ciência ao MP. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000181-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILSON RIEZEMBERG BERTOLOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DECISÃO Processo: 1000181-80.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

HILSON RIEZEMBERG BERTOLOTTI REU: SORRISODONTO CLINICA 

ODONTOLOGICA LTDA - ME Vistos etc., Trata-se de ação de rescisão 

contratual c/c despejo c/c pedido de liminar, cumulada com cobrança de 

aluguéis, ajuizada por HILSON RIEZEMBERG BERTOLOTTI em face de 

SORRIDONTO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA, ambos qualificados nos 

autos, alegando a parte autora, em síntese, que entabulou com a parte 

requerida contrato de locação de imóvel para fins comerciais, sendo que a 

parte demandada estaria inadimplente com os pagamentos devidos. A 

inicial veio instruída com documentos. DECIDO. Pois bem, para a 

concessão de liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e 

acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o locador 

comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91, in verbis: “Conceder-se-á liminar para desocupação em 

quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde 

que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo”. A falta do pagamento dos aluguéis está 

devidamente comprovada através da notificação extrajudicial de ID n.º 

28082408, estando a empresa requerida inadimplente desde agosto de 

2019, alcançando o montante de R$ 28.565,43 (vinte e oito mil e 

quinhentos e sessenta e cinco mil e quarenta e três centavos), 

considerando aluguéis e acessórios. Em análise do contrato não vislumbro 

garantia locatícia ofertada. Por fim, verifico que o autor ofereceu como 

caução um bem móvel de sua propriedade, avaliado em R$ 107.295,00 

(cento e sete mil e duzentos e noventa e cinco reais), conforme ID n.º 

28104901 e 28104911, o que é possível, nos termos da jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. PEDIDO DE DESPEJO 

LIMINAR. LOCADORA-AGRAVANTE QUE PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO 

DA CAUÇÃO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUERES EM DINHEIRO 

PARA O DIREITO CREDITÓRIO SOBRE TRÊS MENSALIDADES. AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL. CAUÇÃO, CONTUDO, QUE PODERÁ SER REAL OU 

FIDEJUSSÓRIA E NÃO APENAS EM DINHEIRO. Estando o pedido de 

despejo fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios, e 

desprovido o contrato de garantia, a prestação de caução constitui 

pressuposto fundamental à concessão da liminar pretendida e não há 

previsão legal de substituição da garantia pelo direito creditório aos 

aluguéis. Observo, contudo, que a garantia pode ser prestada também 

mediante o oferecimento de bens móveis ou imóveis e não somente em 

dinheiro. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 

21589305820188260000 SP 2158930-58.2018.8.26.0000, Relator: Gilberto 

Leme, Data de Julgamento: 28/01/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/01/2019). Deste modo, estando demonstrados 

todos os requisitos necessários, o deferimento da liminar de despejo é 

medida que se impõe. Neste sentido, vejamos o julgado abaixo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – 

LOCAÇÃO COMERCIAL – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO CONCEDIDA 

MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PRETENSÃO À ISENÇÃO DESTA 

– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 

8.245/91 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Na ação de despejo de imóvel comercial, fundada na falta de pagamento, a 

liminar para desocupação, em 15 (quinze) dias, poderá ser concedida 

inaldita altera pars, desde que seja prestada caução no valor equivalente 

a três meses de aluguel e de que o contrato esteja desprovido de qualquer 

das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso 

de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 

Inteligência do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. (TJMT, AI 72545/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014). Assim, nos termos 

do art. 300 do CPC e art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, DEFIRO A 

MEDIDA LIMINAR para o fim de determinar que a parte requerida desocupe 

voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de despejo compulsório. Homologo a caução ofertada (ID n.º 

28104911) e determino a expedição do termo de caução, nomeando a 

parte autora como fiel depositária, na sequência, EXPEÇA-SE mandado 

com a finalidade de citação da parte demandada para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contestar a ação, cujo termo inicial observará o 

contido no inciso I do art. 335 do CPC, advertindo-a de que não sendo 

contestada a ação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial, e intimando-a no mesmo ato acerca da liminar deferida, bem como 

de que poderá valer-se do disposto no artigo 59, § 3º, da Lei 8.245/91, 

efetuando o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores 

devidos, dentro dos quinze dias concedidos para a desocupação do 

imóvel e independentemente de cálculo, hipótese em que evitará a 

rescisão da locação e elidirá a liminar de desocupação. Não havendo 

desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, certifique e 

EXPEÇA-SE mandado de despejo compulsório, nos termos do artigo 65 da 

Lei de Locações. DESIGNE-SE audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Após, INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a 

parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

CPC). Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC). Caso a 

parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do CPC, o termo inicial do 

prazo para a contestação será a data do protocolo da manifestação do 

seu desinteresse na audiência de conciliação. Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000850-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELI QUERLAINE JUSTINIANO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000850-41.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

WILLIAN CARDOSO DOS SANTOS REU: LUCIELI QUERLAINE JUSTINIANO 

Vistos etc., Trata-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por 

WILLIAN CARDOSO DOS SANTOS em desfavor de ISABELLI VITÓRIA 

JUSTIMIANO DOS SANTOS, representada por sua genitora Lucieli 

Querlâine Justimiano, todos qualificados nos autos. Devidamente citada, a 

parte requerida apresentou contestação e documentos no Id 13039178 e 

seguintes. Impugnação à contestação, Id 16021722. Instada a se 

manifestar, a representante do MPE postulou pelo saneamento do feito, 

com a designação de audiência de instrução e julgamento e realização de 

estudo psicossocial, Id 24895741. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Não havendo alegações de preliminares ou outras questões a serem 

apreciadas ou, ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos a necessidade 

de redução dos alimentos fixados em favor da requerida. A distribuição do 

ônus da prova se mantém na forma descrita no artigo 373, incisos I e II, do 

CPC. Desde já, DEFIRO a realização de estudo psicossocial junto às partes 

pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando o prazo de 45 (quarenta e 
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cinco) dias para entrega do relatório. EXPEÇA-SE o necessário, inclusive 

carta precatória. Juntado aos autos os respectivos relatórios, 

manifestem-se as partes e o MPE. DEFIRO, ainda, a produção de prova 

oral, razão pela qual DETERMINO a intimação das partes para 

apresentação do rol de testemunhas, em 15 (quinze) dias. Com a 

apresentação do rol, venham os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005331-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROGERIO GALANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005331-47.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: WESLEY ROGERIO GALANI EXECUTADO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc., Trata-se de cumprimento de sentença. Devidamente 

intimada, a parte sucumbente quitou o débito exequente, tendo a parte 

autora manifestado sua anuência aos valores depositados. Assim, declaro 

satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e JULGO EXTINTO O 

FEITO, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do NCPC. 

EXPEÇA-SE alvará judicial para levantamento dos valores depositados, 

conforme requerido na petição de Id 29163218. CERTIFIQUE-SE, desde 

logo, o trânsito em julgado da presente decisão. Após, ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000418-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE OLIVEIRA QUEROZ EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000418-22.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REU: WALMIR DE 

OLIVEIRA QUEROZ EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória 

ajuizada por UTILMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP em face 

de DAN QUEROZ & OLIVEIRA QUEROZ LTDA, ambos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Devidamente citada 

(Id 7339260), a parte requerida apresentou proposta de acordo no Id 

7985879, deixou transcorrer, contudo, o prazo para apresentação de 

embargos. Em manifestação de Id 9026647 a parte autora manifestou não 

ter interesse na proposta de acordo apresentada. Designada audiência de 

conciliação perante o CEJUSC a mesma restou inexitosa, conforme termo 

de Id 21358493. Em manifestação de Id 22082524 a parte autora pugnou 

pela penhora de valores nas contas do requerido. É breve relatório. 

Fundamento e Decido. Não havendo necessidade de produção de outras 

provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 

355, II, do atual CPC. Sem maiores delongas, verifico que a parte 

requerida, citada pessoalmente, não apresentou defesa. Assim, o fato 

objetivo narrado na inicial produz como consequência a obrigação da 

demandada realizar o pagamento emanado da ordem representada pelo 

cheque constante de Id 18235124, impondo-se a procedência do pedido, 

máxime diante da prova literal da existência do débito e de seu não 

pagamento. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de 

consequência, nos termos do artigo 702, § 8º do referido códex, constituo 

o débito representado no cheque de Id 4780916 em título executivo judicial, 

nos termos do artigo 702, § 8º do CPC, sobre o qual incidirá correção 

monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação válida. Condeno a parte requerida 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º 

e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil, ficando, contudo, 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG que desde já defiro 

em seu favor, eis que assistido pela Defensoria Pública Estadual. 

CONVERTIDO o mandado inicial em mandado executivo, este passará a 

tramitar segundo o rito especial do art. 523, devendo a parte exequente 

observar e cumprir o disposto no art. 524, ambos do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002101-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OSORIO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002101-94.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO OSORIO DA ROSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que a parte autora Antonio Osório de 

Rosa pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em 

face da autarquia previdenciária. Inicial instruída com os documentos, 

sendo atestados médicos e prontuários de atendimento e a decisão 

administrativa que indeferiu o benefício do auxílio-doença, protocolo aos 

13/01/2017). Informa a existência de patologias na coluna lombar, 

espondilose discal e artrose, tendo-lhe sido deferido auxílio doença até 

12/12/2016. Sob o Id 6766694, foi recebida a inicial, deferindo-se a 

Gratuidade de Justiça, deferindo-se a tutela de urgência, bem como 

determinando-se a citação da requerida. Citado, o Requerido ofertou 

contestação sob o Id 8277252, alegando a inexistência dos requisitos 

autorizadores da concessão do benefício. Decisão sob o Id 9235231 

deferindo a realização de perícia médica, nomeando a médica Eliana 

Kawaguti como perita e fixando os seus honorários em R$ 300,00 

(trezentos reais). Realizada a perícia médica aos 01/11/2017, concluindo 

pela ausência de comprovação das patologias, diante da ausência de 

exames complementares e oportunizando sua apresentação. 

Manifestação do Autor sob o Id 16855629 c/c ressonância magnética sob 

o Id 16856010. Realizada perícia complementar aos 29/05/2018, sendo o 

laudo encartado sob o Id 21254191, concluindo pela comprovação das 

patologias, isto é, hérnia de disco lombar, as quais o incapacitam para a 

atividade laborativa – pedreiro, de forma total e permanente para a prática 

das atividades anteriormente exercidas. Ainda, em razão da extensão das 

lesões e da idade do Autor (62 anos), inviável a reabilitação para outra 

atividade que exija esforço leve. Impugnação e manifestação ao laudo 

pericial pela Autora, tendo o INSS se quedado inerte. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo 

art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos 

seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) 

período de carência; c) incapacidade temporária do segurado para o seu 

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

consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de 

aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 
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8.213/91, que exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) 

qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as 

premissas legais, examinemos o caso em concreto. Submetida a parte 

Autora a exame médico, em perícia complementar, após a apresentação 

de exames de imagem pelo Autor, a Sra. Perita constatou que a parte 

autora é portadora de patologias na coluna lombar (hérnia de disco 

lombar), as quais o incapacitam para a atividade laborativa – pedreiro, de 

forma total e permanente. Ainda, em razão da extensão das lesões e da 

idade do Autor (62 anos), inviável a reabilitação para outra atividade que 

exija esforço leve. De acordo com o laudo pericial, não há data específica 

de constatação desta incapacidade, sendo que a parte autora apresentou 

os complementares aos 29/05/2018. Passo à análise da qualidade de 

segurada da parte autora. De acordo com os documentos apresentados, a 

autora teve vínculos laborativos urbanos até 2011 e após iniciou os 

trabalhos como autônomo. Ainda, houve o deferimento de dois benefícios 

de auxílio-doença, até 12/12/2016. Assim, verifico que à época em que o 

benefício foi cessado em sede administrativa, a parte requerente era 

segurada obrigatória e havia cumprido a carência legal para a concessão 

do benefício. Dessa forma, a data da cessação do benefício (12/12/2016) 

será data inicial para a implantação do benefício de auxílio-doença. Assim, 

em face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade 

de segurada obrigatória, bem como cumprida a carência nos termos do 

art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora também faz jus à concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez, tendo como data inicial a data da 

perícia complementar (29/05/2018), compensados os valores pagos, em 

todo o período, em razão do deferimento da tutela de urgência. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e condeno o 

INSS: a) a implantar o benefício de auxílio-doença, com renda mensal de 

91% do salário de contribuição, desde a data data da cessação do 

benefício (12/12/2016), autorizada a compensação com os valores pagos 

em razão do cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. b) a 

implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, com renda mensal de 

100% do salário de contribuição, tendo como data inicial a data da perícia 

complementar (29/05/2018), compensados os valores pagos, em todo o 

período, em razão do deferimento da tutela de urgência. c) a efetuar o 

pagamento das parcelas retroativas quanto aos benefícios ora 

concedidos, autorizada a compensação com os valores pagos em razão 

do cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, devendo 

incidir juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a citação e correção 

monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela; c) 

concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o 

INSS implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 

60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença; para tanto, 

deverá ser intimada a procuradoria da autarquia e a agencia executiva de 

Sinop/MT; d) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários periciais em 

favor da Dra. Eliana Kawaguti, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), a 

serem requisitados junto ao RGJ; e) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos 

termos do artigo 20, §3º do CPC; f) Com o trânsito em julgado, intime-se a 

parte autora através de seu patrono para elaboração dos cálculos. Após, 

conclusos. Dados para a implantação do benefício: Antonio Osorio da 

Rosa; benefício de auxílio-doença, com renda mensal de 91% do salário 

de contribuição, data da cessação do benefício (12/12/2016); e benefício 

de aposentadoria por invalidez, com renda mensal de 100% do salário de 

contribuição, data da perícia complementar (29/05/2018), autorizada a 

compensação com os valores pagos em razão do cumprimento da decisão 

que deferiu a tutela de urgência. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. De Alta Floresta para 

Sorriso-MT, 16 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006354-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA VALDAMERI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006354-91.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: FABIANA VALDAMERI & CIA 

LTDA - ME Vistos etc. Defiro o pedido retro e suspendo o presente pelo 

prazo requerido, a contar do protocolo do requerimento. Após o 

transcurso do prazo acima, intime-se a parte exequente mediante vista e 

entrega dos autos, para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo acima, sem manifestação das partes, determino o 

arquivamento dos autos, os quais poderão ser desarquivados a qualquer 

tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF. Às providencias. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003382-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE CASSOL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003382-51.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SALETE CASSOL DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que a parte autora SALETE CASSOL 

DOS SANTOS pleiteia a concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em face 

de INSS. Com a inicial, vieram os documentos diversos documentos. 

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de assistência judiciária gratuita, 

bem como a tutela de urgência e determinada a citação da parte requerida. 

Contestação apresenta pela parte requerida. Impugnação à contestação. 

Despacho saneador. Realização de perícia, com a apresentação do laudo 

junto ao Id n. 21253255. Na sequência, a parte autora manifestou-se 

quanto ao laudo, quedando-se inerte a parte requerida. Vieram-me os 

autos conclusos. É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Tem-se que o benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e 

seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes 

requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de 

carência; c) incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e 

d) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em 

concreto. Submetida a exame médico, o Sr. Perito constatou que a parte 

autora é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico. Destaca que a 

referida doença não tem cura, mas sim controle. É auto imune, onde 

acomete todo o organismo, diminui a imunidade, acometendo vários órgãos 

e lesões de pele. Menciona que a autora está fazendo uso de medicações 

continuas, acompanhamento com especialista, todavia, não tendo melhora 

clínica, concluindo pela sua incapacidade total e permanente para exercer 

atividade leve a intensa. De acordo com o laudo pericial, não há data 

específica de constatação desta incapacidade, sendo que a parte autora 

relatou que tornou-se incapaz para o trabalho no ano de 2016, tendo o 

quadro progredido e se agravado no decorrer dos anos. Passo à análise 

da qualidade de segurado da parte autora. De acordo com os documentos 
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apresentados, a parte autora era segurada obrigatória, quando foi 

cessado o benefício de auxilio-doença em sede administrativa. Assim, 

verifico que há época em que o benefício ora pleiteado (auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez) foi cessado, a parte requerente preenchia 

todos os requisitos para a concessão do benefício. Por outro lado, em 

face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de 

segurado, bem como cumprida a carência, a parte autora também faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Com efeito, considerando que a parte autora conta atualmente 

com 58 (cinquenta e oito) anos de idade (Id n. 13833103 - Pág. 1), entendo 

que sua incapacidade para a prática de serviços que exijam 

movimentação e esforço físico e destreza a incapacitam para as funções 

anteriormente exercidas. Por fim, resta fixar o período em que resta devido 

cada benefício. Nos termos acima expostos, o benefício de auxílio-doença, 

no valor relativo a 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição, será devido desde a data da cessação do benefício em sede 

administrativa (26.02.2018 Id n. 13833218) até a data anterior ao laudo 

pericial (26/03/2019 – 21253255). Já, o benefício de aposentadoria por 

invalidez é devido desde a data do laudo pericial (27/03/2019), data esta 

que considero como marco inicial para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pela parte autora e condeno o INSS: a) a implantar o benefício 

de aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial 

(27/03/2019), com renda mensal de 100% (cem por cento) do 

salário-de-contribuição da parte Autora; b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda 

mensal de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-contribuição da 

parte Autora, desde a cessação do benefício de auxilio-doença em sede 

administrativa (26.02.2018), até o dia anterior à realização do laudo pericial 

(26/03/2019), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela; AUTORIZADA a compensação com os 

valores pagos em razão do cumprimento da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. c) concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da 

tutela, devendo o INSS implementar o benefício da aposentadoria por 

invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta 

sentença; d) Requisite-se os honorários periciais junto ao site da AJG. e) 

Concedo à parte autora os benefícios da Justiça gratuita, conforme 

pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Nos termos da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: SALETE CASSOL DOS 

SANTOS; benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do Autora; data do início 

do benefício: data do laudo pericial: 27/03/2019; prazo para autarquia 

cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento, eis que 

houve a concessão de TUTELA DE URGENCIA. Retroativamente: benefício 

concedido: Auxilio-doença; renda mensal: 91% (noventa e um por cento) 

do salário-de-contribuição da Autora; data do início do benefício: data da 

cessação do benefício de auxilio-doença em sede administrativa 

(26/02/2018), até o dia anterior à realização do laudo pericial (26/03/2019), 

devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela. Intimem-se. De Alta Floresta para Sorriso-MT, 

16 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007617-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MAXIMO FIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MARILENE BERNARDI MACULAN (TESTEMUNHA)

JOSE LUIZ CAMERA (TESTEMUNHA)

ANTONIO CARLOS DE BARROS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007617-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDIR MAXIMO FIOR REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. VALDIR MÁXIMO FIOR, qualificada nos autos, propôs ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando, em síntese, o reconhecimento do trabalho rural e 

urbano em tempo suficiente para obter aposentadoria por idade híbrida. 

Juntou documentos com a inicial. Devidamente citada, a Autarquia Federal 

apresentou contestação, argumentando, em suma, que a parte autora não 

comprovou a atividade rural no período de carência exigido. A parte autora 

apresentou réplica à contestação. O processo foi saneado, tendo sido 

designada audiência de instrução e julgamento onde a Autarquia 

demandada não compareceu, apesar de devidamente intimada para o ato, 

e na ocasião, a parte autora foi inquirida, bem como duas testemunhas da 

parte autora. É o relatório. Fundamento. Decido. O pedido de 

aposentadoria na modalidade híbrida está previsto no artigo 48, § 3º da Lei 

8.213/1991, vejamos: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher 

(...) § 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não 

atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa 

condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher. Portanto, os requisitos cuja observância se exige são: a) idade 

mínim de 60 anos (mulher) e 65 anos (homem); b) carência de 180 meses 

no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento 

administrativo, podendo ser utilizado como período de carência, o 

exercício da atividade rural devidamente comprovado com início de prova 

material corroborado pela prova testemunhal somado às contribuições 

com vínculos urbanos. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

submeteu o tema ao rito dos Recursos Repetitivos (TEMA 1007), o qual foi 

julgado reconhecendo a possibilidade de soma de lapsos de atividade 

rural, ainda que anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade 

de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve exercício 

de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento 

administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de 

aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou 

rural alcance a carência exigida para a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade, e independentemente do tipo de atividade 

exercida no momento do implemento etário ou requerimento administrativo. 

(REsp 1674221/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019). Em análise 

dos autos, verifica-se que a parte autora implementou o requisito etário em 

31/07/2018, quando completou 65 anos de idade e o requerimento 

administrativo ocorreu em 03/08/2018. Para comprovar o trabalho rural a 

parte autora juntou: a) diversas notas fiscais de entrada de mercadorias 

rurais, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do autor como vendedor; b) notas fiscais relativas a entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola pelo autor; c) Nota fiscal de produtor 

em nome do autor. Verifica-se ainda que os documentos acima são 

datados, do mais antigo ao mais recente, de 1979 a 2010. Na audiência de 

instrução foram ouvidas as testemunhas Antônio Carlos Barros e José 

Luiz Camera, as quais confirmaram o exercício de atividades rurais pelo 

requerente, em regime de economia familiar, no Município de Marau/ Rio 

Grande do Sul. A testemunha Teresinha José Luiz Camera declarou: “Que 

conhece o autor do Município de Marau, Rio Grande do Sul; que a parte 

autora morava em Posse de Boa Vista; que a parte a autora tinha uma 

pequena propriedade, e plantava milho, arroz, soja, feijão; que tinha um 

pouco de vaca de leite, suíno; que o autor não fazia uso de maquinário e 

nem tinha empregados; que o autor veio para o Estado do Mato Grosso 

entre 1997/1998; que quando o autor veio para o estado de Mato Grosso 

ele foi trabalhar com lavoura, de empregado.” Já a testemunha Antônio 

Carlos Barros declarou: “Que conhece o autor do Rio Grande do Sul, 

interior do Marau, comunidade Posse Boa Vista; que o autor não tinha 

maquinários e nem empregados, trabalhava ele e a família; plantava milho, 

soja, trigo; que não lembra se o autor vendia produtos na cidade; que a 

parte autora veio para o estado do Mato Grosso em 87/88; que quando o 

autor veio para o mato Grosso ele começou a trabalhar com um agricultor, 

como empregado”. Assim, verifica-se que em pese as testemunhas não 

terem declarado acerca do início da atividade rural em regime de economia 
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familiar no município de Marau, e terem divergido acerca da data em que o 

autor veio para o Estado de Mato Grosso, há de ser considerado o fato de 

que o próprio INSS reconheceu os seguintes períodos em favor do autor 

na condição de segurado especial: 1980, 1982, 1985, 1988, 1990, 1992, 

1994, 01/01/1996 a 30/04/1998, 01/05/2004 a 31/12/2004 e 01/01/2009 a 

20/01/2009. Portanto, embora a prova testemunhal não tenha relatado 

acerca do exato período de atividade rural exercido pelo autor, as 

diversas notas fiscais de produtor rural em nome do autor, de entrada de 

mercadorias rurais, emitidas pela empresa adquirente da produção, com 

indicação do nome do autor como vendedor, bem como de entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola pelo autor foram suficientes para 

que a própria autarquia ré reconhecesse o período mencionado em favor 

do autor na qualidade de segurado especial. Logo, diante dos documentos 

juntados aos autos, a prova testemunhal que corroborou o desempenho 

de atividade rural em regime de economia familiar pelo autor no município 

de Marau, bem como o período de atividade rural reconhecido na esfera 

administrativa, tem-se um total de 10 anos e 18 dias de tempo de serviço 

agrícola. No que diz respeito ao trabalho urbano exercido pelo autor, 

verifica-se do CNIS do reclamante os seguintes períodos de atividade 

urbana: - De 01/05/1998 a 20/04/2004, onde o autor trabalhou como 

empregado ao empregador Darci Artemio Bavaresco; - De 01/02/2005 a 

14/07/2008, onde o autor trabalhou como empregado ao empregador Joe 

Luiz Berlato Zanchetin; - De 21/01/2009 a 21/03/2009, onde o autor 

trabalhou como empregado ao empregador Darci Artemio Bavaresco; - De 

22/09/2009 a 05/08/2011, onde o autor trabalhou como empregado ao 

empregador Darci Artemio Bavaresco; Para o mencionado período foi 

reconhecido na esfera administrativa um total de carência em 

contribuições de 141 meses.08 Assim, considerando que o STJ fixou a 

tese quanto possibilidade do cômputo da atividade rural exercida antes de 

1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação 

de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao 

requerimento administrativo ou implemento da idade, desde de que a soma 

do período de atividade urbana e rural alcancem a carência de 180 meses, 

é de rigor reconhecer a procedência do pedido inicial. Isto porque, a soma 

da atividade urbana com a atividade rural exercida pela parte autora 

supera o período de carência exigido. Portanto, na data em que postulou o 

benefício sub judice, além de já ter preenchido o requisito etário, a parte 

autora já havia preenchido à carência mínima do artigo 142 da LBPS, o que 

lhe garante a concessão da aposentadoria por idade mista ou híbrida. 

Nesse sentido, vejamos julgado: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL CONTABILIZADA 

COMO PERÍODO DE CARÊNCIA. ARTIGO 48, PARÁGRAFO 3º, DA LEI 

8.213/1991. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1007 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. 1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

híbrida, prevista no artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, exige a 

implementação da mesma idade mínima exigida para a aposentadoria por 

idade urbana e da carência, nos termos da tabela progressiva constante 

no artigo 142 da Lei 8.213/1991, para a qual somam-se os meses em que 

exercida a atividade rural e o número de contribuições recolhidas durante 

regime de natureza distinta. 2. Em sede de julgamento de recurso repetitivo 

(REsp nº 1674221/SP e REsp nº 1788404/PR, Tema 1007, julgamento em 

14.8.2019), o Superior Tribunal de Justiça pacificou que, para o 

reconhecimento da aposentadoria por idade híbrida, é indiferente o tipo de 

atividade exercida no momento do implemento da idade mínima ou da 

protocolização do requerimento administrativo e que é indevida a exigência 

de recolhimento de contribuições previdenciárias em relação à atividade 

rural exercida antes da vigência da Lei 8.213/1991. 3. Para a 

comprovação do exercício de atividade rural, na condição de segurado 

especial, basta a apresentação de início de prova material complementado 

por prova testemunhal idônea. (TRF4, AC 5011463-11.2019.4.04.9999, 

QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 

14/03/2020) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. 

TRABALHO RURAL E TRABALHO URBANO. CÔMPUTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 PARA FINS 

DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. É reconhecido o direito à aposentadoria 

por idade mista ou híbrida, conforme o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, na 

redação da Lei 11.718/08, se implementadas a idade mínima e carência, 

considerado o tempo de serviço rural e o urbano. 2. O tempo de serviço 

rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/91 pode ser computado para fins 

da carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade híbrida, 

ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições 

(Tema 1007 do STJ). 3. Para a concessão da aposentadoria por idade 

prevista no art. 48, § 3.º, da Lei n. 8.213/1991, é possível o preenchimento 

não concomitante dos requisitos legais, ou seja, não se deve exigir que o 

tempo de serviço rural a ser computado para efeito de carência tenha sido 

exercido no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima 

ou ao requerimento administrativo. 4. Preenchidos os requisitos legais, a 

parte autora faz jus à aposentadoria por idade híbrida, a contar da data do 

requerimento administrativo. (TRF4, AC 5027749-64.2019.4.04.9999, 

SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI 

SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 19/03/2020) Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO o INSS a implantar o benefício 

previdenciário de aposentadoria híbrida em favor da parte autora, nos 

termos do artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91, em valor a ser apurado pelo 

INSS, cujo cálculo deverá ser elaborado conforme o disposto no artigo 29, 

inciso II da Lei 8.213/91, a partir do requerimento administrativo 

(03/08/2018), o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. CONDENO o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, observando a prescrição quinquenal, as 

parcelas atrasadas, devidas desde o indeferimento administrativo até a 

data de implantação do benefício, corrigidas monetariamente até a data do 

efetivo pagamento pelo índice adotado pelo manual de cálculo do Conselho 

da Justiça Federal, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. Diante 

do princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas 

(Súmula 111 do STJ) até a implantação do benefício, nos termos do art. 85, 

§ 2º do Código de Processo Civil. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. 

Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: 

VALDIR MÁXIMO FIOR RG: 2032761138 CPF: 429.434.500-49 Data de 

Nascimento: 31/07/1953 Nome da mãe: JULIETA DELLA MEA FIOR 

Endereço do segurado: Rua São João, nº 1.105, Bairro Jardim Primavera, 

Sorriso/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por idade híbrida Renda 

mensal: a calcular pelo INSS Data do início do Benefício – DIB: 03/08/2018

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000798-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA ALVES DE LIMA DRECHSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000798-11.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ZENILDA ALVES DE LIMA DRECHSLER REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em 

que a parte autora ZENILDA ALVES DE LIMA DRECHESLER pleiteia a 

concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

com pedido de antecipação de tutela, em face de INSS. Com a inicial, 

vieram os documentos diversos documentos. Recebida a inicial, deferiu-se 

o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como a tutela de urgência e 

determinada a citação da parte requerida. Contestação apresenta pela 

parte requerida. Impugnação à contestação. Despacho saneador. A parte 

autora requereu a prorrogação do benefício de auxílio doença, sendo 

deferida a prorrogação do benefício por mais 24(vinte e quatro) meses. 

Realização de perícia, com a apresentação do laudo junto ao Id n. 

21761273 - Pág. 1. Na sequência, a parte autora manifestou-se quanto ao 

laudo, quedando-se inerte a parte requerida. Vieram-me os autos 

conclusos. É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Tem-se que 

o benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para 

sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 
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salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em 

concreto. Submetida a exame médico, o Sr. Perito constatou que a parte 

autora tem 57 anos de idade, é portadora de insuficiência venosa crônica 

avançada em membros inferiores desde o ano de 2017, sendo possível 

ver a evolução do quadro, concluindo pela sua incapacidade total e 

permanente para qualquer atividade laboral. Passo à análise da qualidade 

de segurado da parte autora. De acordo com os documentos 

apresentados, a parte autora era segurada obrigatória, quando foi 

cessado o benefício de auxilio-doença em sede administrativa. Assim, 

verifico que há época em que o benefício ora pleiteado (auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez) foi cessado, a parte requerente preenchia 

todos os requisitos para a concessão do benefício. Por outro lado, em 

face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de 

segurado, bem como cumprida a carência, a parte autora também faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Com efeito, considerando que a parte autora conta atualmente 

com 58 (sessenta e oito) anos de idade (Id n. 11855391 - Pág. 1), entendo 

que sua incapacidade para a prática de serviços que exijam 

movimentação e esforço físico e destreza a incapacitam para as funções 

anteriormente exercidas. Por fim, resta fixar o período em que resta devido 

cada benefício. Nos termos acima expostos, o benefício de auxílio-doença, 

no valor relativo a 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição, será devido desde a data da cessação do benefício em sede 

administrativa (19.02.2018- Id n. 11855523 - Pág. 1) até a data anterior ao 

laudo pericial (27/02/2019 – Id n. 21761273). Já, o benefício de 

aposentadoria por invalidez é devido desde a data do laudo pericial 

(28/03/2019), data esta que considero como marco inicial para a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e condeno o INSS: a) 

a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do 

laudo pericial (28/03/2019), com renda mensal de 100% (cem por cento) 

do salário-de-contribuição da parte Autora; b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda 

mensal de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-contribuição da 

parte Autora, desde a cessação do benefício de auxilio-doença em sede 

administrativa (19.02.2018), até o dia anterior à realização do laudo pericial 

(27/03/2019), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela; AUTORIZADA a compensação com os 

valores pagos em razão do cumprimento da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. c) concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da 

tutela, devendo o INSS implementar o benefício da aposentadoria por 

invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta 

sentença; d) Requisite-se os honorários periciais junto ao site da AJG. e) 

Concedo à parte autora os benefícios da Justiça gratuita, conforme 

pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Nos termos da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: Zenilda Alves de Lima 

Drechsler; benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do Autora; data 

do início do benefício: data do laudo pericial: 28/03/2019; prazo para 

autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento, 

eis que houve a concessão de TUTELA DE URGENCIA. Retroativamente: 

benefício concedido: Auxilio-doença; renda mensal: 91% (noventa e um 

por cento) do salário-de-contribuição da Autora; data do início do 

benefício: data da cessação do benefício de auxilio-doença em sede 

administrativa (19/02/2018), até o dia anterior à realização do laudo pericial 

(27/03/2019), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela. Intimem-se. De Alta Floresta para Sorriso-MT, 

16 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005634-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005634-61.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIA MARIA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. ANTONIA MARIA SILVA propôs a presente ação de 

restabelecimento do benefício auxílio saúde c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela antecipada em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social. Juntou documentos. A inicial foi recebida, 

sendo indeferida a tutela de urgência e determinada a citação da parte 

requerida. Citado, o requerido apresentou contestação. Impugnação à 

contestação. Despacho saneador. Laudo médico pericial juntado aos 

autos. Após, o autor manifestou-se quanto ao laudo pericial, quedando-se 

inerte a parte requerida. Vieram-me os autos à conclusão. É o que cumpria 

relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. O benefício de auxílio-doença é 

disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o 

preenchimento dos seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade 

de segurado; b) período de carência; c) incapacidade temporária do 

segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como 

causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao 

Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão. Já o benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 

42 e seguintes da Lei 8.213/91, que exigem sejam preenchidos os 

seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, examinemos o caso 

em concreto. Submetida a exame, o Sr. Perito constatou que o autor tem 

39 anos de idade, apresenta dor em toda extensão da coluna, com 

redução de mobilidade e exame neurológico alterado ao exame físico. 

Também apresenta calosidade em região plantar do pé direito, concluindo 

pela sua incapacidade de forma total e temporária para atividades que 

exigem esforço moderado a intenso (Id n. 19806859 - Pág. 3). Assim, em 

razão do diagnóstico apresentado, ante a ausência de inaptidão definitiva 

para qualquer espécie de trabalho e, considerando a idade do autor, a 

possibilidade de sua reabilitação, entendo que a improcedência do pedido 

de concessão de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe e 

ainda, que a parte requerente DEVE se submeter ao programa de 

reabilitação profissional. Neste sentido, é o entendimento de nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça, “in verbis”: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

– INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

HABITUAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA.Comprovado que o segurado está incapacitado para exercer 

suas atividades habituais é devido o restabelecimento do auxílio-doença 

desde o indevido cancelamento. Tratando-se de incapacidade permanente 

para a atividade anteriormente desenvolvida, que não impossibilita o 

exercício de toda e qualquer atividade laboral, não há que se falar em 

aposentadoria por invalidez. (Apelação / Remessa Necessária 

82704/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 18/08/2014). Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso TJ-MT - Apelação / Reexame Necessário: REEX 

00288236320098110041 82704/2013. Ante o exposto, considerando a 

incapacidade parcial e permanente da Autora, concedo-lhe o 

AUXILIO-DOENÇA, devido desde o requerimento do pedido, em sede 
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administrativa (23.08.2017 – 10555941 - Pág. 1). Dessa forma, determino 

seja a parte Autora submetida a programa de reabilitação profissional, 

junto ao INSS, sob pena de cessão do benefício ora concedido, a ser 

implantado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da 

autarquia previdência. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, 

com resolução de mérito para INDEFERIR o pedido de aposentadoria por 

invalidez e DEFERIR a Autora apenas o benefício do auxílio-doença, devido 

desde o requerimento do pedido, em sede administrativo, até o período de 

12 (doze) meses, contados a partir da intimação da requerida acerca 

sentença. Concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, 

devendo o INSS implementar o benefício no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados de sua ciência desta sentença. Inadmissível a condenação da 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais por 

ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Em 

razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil (CPC), CONDENO o Requerido INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10 % (dez por 

cento) do valor das prestações vencidas, como tal entendidas todas as 

parcelas que integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 

535 do CPC, conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 do e. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social em cumprimento desta 

decisum. Condeno o requerido ao pagamento das parcelas retroativas 

quanto aos benefícios ora concedidos, devendo incidir juros moratórios de 

0,5% ao mês, desde a citação e correção monetária pelos índices oficiais 

desde o vencimento de cada parcela; Requisitem-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao sistema AJG-JF. Nos termos do art. 1.288 da 

CNGC, estes são os dados da implantação do benefício: nome da 

Segurada: ANTONIA MARIA SILVA; benefício concedido: Auxílio-doença; 

renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição; 

data do início do benefício: requerimento do pedido administrativo 

(23.08.2017), até 12 (doze) meses a partir da intimação da requerida 

acerca da presente sentença. Certificado o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. De Alta Floresta para Sorriso-MT, 16 de abril de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003947-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003947-15.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FLAVIO CORDEIRO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. FLAVIO CORDEIRO propôs a presente ação de concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados 

nos autos. A parte autora alega ser portadora de sequelas de poliomelite, 

as quais o incapacitam para o trabalho de ministro religioso. Ainda, que 

houve o indeferimento de seu pedido de auxílio-doença, protocolado aos 

06/01/2016, diante da não constatação de sua incapacidade (Id 

14221734), pelo que, requer a concessão do benefício a partir dessa 

data. Aportou aos autos os documentos, inclusive atestados médicos. 

Houve o recebimento da inicial, deferindo-se a Gratuidade de Justiça e 

deferindo-se a tutela de urgência, bem como determinando-se a citação da 

requerida (Id 14233663). Contestação sob o Id 15139622 c/c extrato CNIS, 

alegando a ausência dos requisitos autorizadores à concessão do 

benefício e informando o cumprimento da medida liminar, sendo implantado 

o benefício no período de 18/07/2018 a 18/04/2019. Determinada a 

realização de perícia médica e nomeado o Dr. Daniel Ângelo Tartari, 

fixando-se seus honorários em R$ 300,00 (trezentos reais) – Id 16369432. 

Realizada a perícia aos 01/04/2019, sendo aportado o respectivo laudo, 

concluindo pela ausência de incapacidade laborativa, eis que a parte 

Autora a patologia apresentada não o impede de realizar suas atividades 

como missionário/ministro religioso, as quais não demandam esforço físico 

intenso. Ainda, que, trata-se de quadro clinico passível de tratamento 

médico conservador, o qual pode ser controlado também através da 

prática de exercícios físicos, alongamentos e fisioterapia, de modo a 

melhorar sua qualidade de vida. Manifestação da parte Autora 

desfavorável ao laudo pericial, requerendo seja declarada sua nulidade e 

realizada nova perícia (Id 20879106). Decisão determinando a 

manifestação do médico perito aos quesitos complementares, o que foi 

cumprido, sendo que o expert ratificou sua conclusão anterior (Id 

31091709). Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de ação proposta com o objetivo de ser 

concedido o benefício de auxilio doença ou aposentadoria por invalidez à 

Autora. Inicialmente, INDEFIRO o pedido da parte Autora para que seja 

declarada sua nulidade e realizada nova perícia. Com efeito, o médico 

perito realizou a análise clínica da parte Autora, bem como analisou os 

exames médicos e de imagem apresentados, bem como respondeu aos 

quesitos apresentados, bem como respondeu aos quesitos 

complementares, pelos que, houve sua realização de forma escorreita. 

Assim, considero válida e completa a perícia médica realizada e os 

esclarecimentos prestados pelo expert (Id 31091709). Por inexistirem 

preliminares pendentes de apreciação, passo imediatamente à análise do 

mérito. No mérito, entendo que o pedido é improcedente, senão vejamos. 

Isto porque, o laudo médico pericial, concluiu pela ausência de 

incapacidade laborativa, eis que a parte Autora apresenta sequelas de 

poliomielite estabilizadas, as quais não o impedem de realizar suas 

atividades como missionário/ministro religioso, eis que não demandam 

esforço físico intenso. Ainda, conforme exarou o expert, trata-se de 

quadro clinico passível de tratamento médico conservador, o qual pode 

ser controlado também através da prática de exercícios físicos, 

alongamentos e fisioterapia, de modo a melhorar sua qualidade de vida. 

Logo, tem-se que, in casu, não restou comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, em consequência, 

julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Condeno a Requerida ao pagamento dos 

honorários médico-periciais, em favor do Dr. Daniel Ângelo Tartari, no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – Id 16369432, eis que a prova 

pericial foi por ela pleiteada, pelo que, determino sua REQUISIÇÃO junto ao 

Sistema de Assistência Judiciária Gratuita – AJG. Condeno a parte Autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no 

artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de beneficiária da Gratuidade 

de Justiça. INTIME-SE a autora, através de seus patronos, e em seguida o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

eletrônica. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

De Alta Floresta para Sorriso-MT, 16 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006949-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006949-27.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: EVANDRO 

GERALDO VOZNIAK EXECUTADO: EDITORA GLOBO S/A VISTOS ETC, 

Trata-se de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a 

Fazenda Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É 
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sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007612-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BONET (REQUERIDO)

 

Processo: 1007612-39.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 11:40horas

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005272-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1005272-88.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 11:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008794-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008794-26.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 11:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008948-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008948-44.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 08:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008821-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR JOSE TREMEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008821-09.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 14:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008825-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MORENO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008825-46.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. Impulsiono ainda 

para intimar a parte reclamada(advogado) para comparecer na audiência 

designada, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 14:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008844-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DE ARAUJO FROIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008844-52.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. impulsiono ainda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 237 de 783



para intimar a parte reclamada(advogado) para comparecer na audiência 

de conciliação designada DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 08:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008867-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA MARMELEIRO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008867-95.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 10:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008881-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELITA FURTADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008881-79.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. impulsiono ainda 

para intimar a parte reclamada(advogado) para comparecer na audiência 

designada DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 10:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008883-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELITA FURTADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008883-49.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. impulsiono ainda 

para intimar a parte reclamada(advogado) para comparecer na audiência 

designada DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 11:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005115-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIO RISIERI GERMINIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - MG79279 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005115-18.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante e reclamada (advogado) para realização da 

audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 08:10.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004995-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERI JOSE SCHITNIESKI (REQUERIDO)

 

Processo: 1004995-72.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte independente de sua intimação. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 13:10.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004983-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DA MANHA - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1004983-58.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte independente de sua intimação. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 11:10.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008887-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE LIMA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1008887-86.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 11:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008898-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA SOARES DA SILVA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS SOUSA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008898-18.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 11:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008929-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.C DA SILVA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Processo: 1008929-38.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 13:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008932-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SARIEL HENRIQUE RISSINI (REQUERENTE)

DEBORA ALINE GOLTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

SORRITUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Processo: 1008932-90.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008673-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE RIGO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1008673-95.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 08:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008690-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008690-34.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 09:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008947-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SARAIVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008947-59.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 08:00 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003511-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON COSME DE CARVALHO LOPEZ (EXECUTADO)

 

Processo: 1003511-56.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 10:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008950-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRLAINE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Processo: 1008950-14.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. Impulsiono ainda 

para intimar a parte requerida(advogado) para comparecer na audiência 

de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 

08:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008951-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1008951-96.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 08:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008952-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANILO MARQUES ANTERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008952-81.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 08:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008789-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1008789-04.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 11:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008956-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DALZO ITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURICELIA ABREU DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008956-21.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 09:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008790-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008790-86.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte (advogado) para realização da audiência de conciliação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 11:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-41.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENI PIRES (REQUERIDO)

 

Processo: 1000009-41.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 10:00 .

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006749-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Processo: 1006749-83.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que apresente nos autos cópia de 

seus documentos pessoais, a fim de possibilitar a expedição de precatório 

ao 2º grau. Sorriso/MT, 16 de abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011147-90.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)
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Processo: 8011147-90.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 13:10.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008806-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI CONCEICAO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1008806-40.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 13:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008636-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEANE SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1008636-68.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 09:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008637-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSO NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1008637-53.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 10:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008641-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CAVALCANTE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1008641-90.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 10:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008644-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILDE DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1008644-45.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 11:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1002289-82.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

MARCOS DE ALMEIDA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008647-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1008647-97.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 11:40 .
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008654-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR KALB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008654-89.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON PEREIRA DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1002290-67.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

ELTON PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 16:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008658-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1008658-29.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002291-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FERNANDES SALDANHA (REU)

HERNANI ALVES SALDANHA (REU)

 

PROCESSO n. 1002291-52.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

HERNANI ALVES SALDANHA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001306-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA BERTOLINO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001306-88.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002292-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA ELISA TEDESCO FERREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1002292-37.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

CARLA ELISA TEDESCO FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 17:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002420-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002420-28.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 

21217778, no prazo de cinco dias, para fins de intimação para audiência 

de conciliação. Sorriso/MT, 16 de abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO 

SA MARTINS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008589-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET OAB - MT7248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008589-94.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 09:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-22.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDEIR UILLIAM MOTA DOS SANTOS (REU)

IVAGNA GUEDES DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1002293-22.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

IVAGNA GUEDES DA SILVA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 17:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEES NICOLODI (REQUERIDO)

DAIANE BARBIERI NICOLODI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002294-07.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RETISOL 

RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX SANDRO MONARIN POLO 

PASSIVO: FELIPE MEES NICOLODI e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008590-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

ROGER ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARILENE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008590-79.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 09:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAILTON MARCIO DA SILVA MELO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 04 de 

SETEMBRO de 2019, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAILTON MARCIO DA SILVA MELO (REQUERIDO)

 

Processo: 1000649-78.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002295-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENYELE CRISTINA CAVALCANTE BERGAMASCHI (REU)

 

PROCESSO n. 1002295-89.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

DENYELE CRISTINA CAVALCANTE BERGAMASCHI FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 17:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004775-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO VANZELLA E CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D L S SILVA CURSOS DE CAPACITACAO (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 243 de 783



Processo: 1004775-74.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 16:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LUIZA SOARES DE SOUZA OAB - MT26949/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TAPAJOS LTDA - EPP (REU)

 

Processo: 1002272-46.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. E A INTIMAÇÃO 

DO ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA INFORMAR UM 

ENDEREÇO ELETRONICO DO SCPC E DA PARTE RECLAMADA PARA 

ENCAMINHAR O OFICIO E A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO RECLAMADO PARA 

CUMPRIMENTO DA TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 16:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS ALMEIDA DA CRUZ (REU)

 

PROCESSO n. 1002296-74.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

ISAIAS ALMEIDA DA CRUZ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 17:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA NIVIA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1002189-30.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. E A 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA PARA CUMPRIMENTO DA 

TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 

16:30 . ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDELES FEITOSA OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1002299-29.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: JOSE 

VALDELES FEITOSA OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 18:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMARA FERNANDA GARCIA DOS SANTOS (REU)

ERAIDE GARCIA MEREL (REU)

 

PROCESSO n. 1002300-14.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

ERAIDE GARCIA MEREL e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 18:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002301-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DEODATI FARIA (REU)

 

PROCESSO n. 1002301-96.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

PRISCILA DEODATI FARIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 18:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA DE LIMA (REU)

ODIR LOPES PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1002302-81.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

VANESSA PEREIRA DE LIMA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 18:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANTO GUOLO (REU)

FRANCELIZE SUELI GHIZZI GUOLO (REU)

 

PROCESSO n. 1002303-66.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

FRANCELIZE SUELI GHIZZI GUOLO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-51.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE BELE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002304-51.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MODA MENOR 

COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN POLO PASSIVO: DAIANE 

BELE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRISNALDO DE FREITAS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1002305-36.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:IRISNALDO DE 

FREITAS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005357-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005357-74.2019.8.11.0040 Reclamante: CELSO CORREA MARINHEIRO 

Reclamado: CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a indenização referente à Lei nº. 

13.703/2018. É o relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que a 

matéria controvertida neste feito é objeto da ADI nº. 5956/DF junto ao STF, 

na qual foi determinada a suspensão de todas as ações que versassem 

sobre o dispositivo legal questionado, exatamente o caso dos autos. Posto 

isso, nos termos da decisão exarada na ADI 5956/DF, SUSPENDO o 

andamento do presente feito, até o julgamento ou revogação da 

suspensão na ADI citada, pela Superior Instância. Noticiado o julgamento 

da afetação/revogação da suspensão, digam as partes em cinco dias. No 

mais, cancelo a audiência de conciliação designada nos autos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LUIZA SOARES DE SOUZA OAB - MT26949/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TAPAJOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002272-46.2020.8.11.0040. AUTOR: CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA 

REU: AUTO POSTO TAPAJOS LTDA - EPP Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-61.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

LUANA RAFFAELLI (AUTOR)

ELAIR ANITA HERTMANN EVALD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001204-61.2020.8.11.0040. AUTOR: ELAIR ANITA HERTMANN EVALD, 

LUANA RAFFAELLI REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004181-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARI IVETE VARGAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELY INTERNACIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004181-94.2018.8.11.0040 Reclamante: MARI IVETE VARGAS 

Reclamado: DANIELY INTERNACIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA 

LTDA - ME Vistos etc. Ante a não localização da reclamada, consoante 

certidão retro, cancelo a audiência designada, concedendo à parte autora 

o prazo de quinze dias para indicação do endereço atualizado. Indicado o 

endereço, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Do contrário, conclusos para extinção. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007464-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DE JESUS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007464-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA MARIA DE JESUS 

DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ 

c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001103-24.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ 

c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VITORINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001107-61.2020.8.11.0040. AUTOR: ANTONIO VITORINO DA SILVA REU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-46.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO L DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001108-46.2020.8.11.0040. AUTOR: MARIA DA CONCEICAO L DA SILVA 

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 

15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000330-76.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARLENE PEREIRA DIAS 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007414-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BROCCO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA OAB - MT24088/O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA OAB - MT0011043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007414-65.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO BROCCO 

CORDEIRO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007426-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIKEIAS LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007426-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MIKEIAS LOPES SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007454-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007454-47.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

DANTAS DE GOIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 
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Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007486-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVAR FLAVIO MARCHIORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007486-52.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RODRIGO LUIZ GOBBI, IVANI 

MARIANI REQUERIDO: LOIVAR FLAVIO MARCHIORO Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BENETTI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001086-85.2020.8.11.0040 Reclamante: PAULO HENRIQUE BENETTI DA 

SILVA Reclamado: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Inicialmente, 

cumpra-se a decisão retro. No mais, ante a não citação da parte 

reclamada, cancelo a audiência designada. Designe-se nova data para 

audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS REIS RADIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - ME (REU)

JOSUE ALVES (REU)

SANDRA AGUIAR DA MOTTA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001089-40.2020.8.11.0040 Reclamante: RAFAEL DOS REIS RADIN 

Reclamado: RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - ME e outros (2) 

Vistos etc. Ante a não localização da parte reclamada, consoante 

certidão/AR retro, cancelo a audiência designada, concedendo à parte 

autora o prazo de quinze dias para indicação do endereço atualizado. 

Indicado o endereço, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Do contrário, conclusos para extinção. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. DANCINI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 

SORRISO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001020-08.2020.8.11.0040. REQUERENTE: W. DANCINI TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, G10 - TRANSPORTES LTDA, COOPERATIVA 

MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI TEREZINHA SMANIOTTO LOPES (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001110-16.2020.8.11.0040 Reclamante: JOIRA MARIA QUINDERE 

BARRETO CAOVILLA Reclamado: IVANI TEREZINHA SMANIOTTO LOPES 

Vistos etc. Ante a não citação da parte reclamada, cancelo a audiência 

designada. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR RODRIGUES DOS REIS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001009-76.2020.8.11.0040. AUTOR: JOAO VITOR RODRIGUES DOS REIS 

REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DANI AUREA DA CRUZ PESSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001011-46.2020.8.11.0040. REQUERENTE: PAMELA DANI AUREA DA 

CRUZ PESSOA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA APANHOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001028-82.2020.8.11.0040. REQUERENTE: NELI DE PAULA REQUERIDO: 

RITA DE CASSIA APANHOL Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ZANETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001030-52.2020.8.11.0040. REQUERENTE: VERA LUCIA ZANETTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO AMATORE TRAMONTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA OAB - MT26490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTEIRA COLETORA DE OLEO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001083-33.2020.8.11.0040. AUTOR: ELVIO AMATORE TRAMONTINA 

REU: FRONTEIRA COLETORA DE OLEO LTDA Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003316-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA GRENZEL GOI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE JESUS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003316-42.2016.8.11.0040 Reclamante: VANUSA GRENZEL GOI 

Reclamado: ANDRE LUIZ DE JESUS SANTOS Vistos etc. Considerando 

que o bem penhorado não foi localizado para avaliação, cancelo a 

audiência designada, devendo o exequente se manifestar, no prazo de 

cinco dias, indicando a localização do bem penhorado ou outro bem para 

substituição. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIKOLAS YUKIO YANAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA OAB - MT24851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001085-03.2020.8.11.0040. AUTOR: NIKOLAS YUKIO YANAGA REU: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CARDOSO RAMOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001039-14.2020.8.11.0040. TESTEMUNHA: MODA MENOR COMERCIO DE 

ROUPAS INFANTIS LTDA - ME TESTEMUNHA: ANA MARIA CARDOSO 

RAMOS Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007442-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE TEREZA BERTELE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA AGRO MT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007442-33.2019.8.11.0040 Reclamante: MEIRE TEREZA BERTELE 

Reclamado: UNICA AGRO MT COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA Vistos etc. Cancelo a audiência designada, visto 

que a reclamada não foi citada. Designe-se nova data para audiência de 

conciliação, intimando/citando as partes, sendo a parte reclamada no 

endereço indicado pela reclamante na petição retro. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUSELINO PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001096-32.2020.8.11.0040. AUTOR: ANTONIO JUSELINO PEREIRA SILVA 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007492-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO MARQUES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007492-59.2019.8.11.0040 Reclamante: JOSE ANSELMO MARQUES DA 

LUZ Reclamado: NATALIA FERNANDA MORAES Vistos etc. Designe-se 

nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes, 

sendo a parte reclamada no endereço indicado pela reclamante na petição 

retro. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001102-39.2020.8.11.0040. REQUERENTE: EDILSON DE OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GISLAINE MARQUES ALVES (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001109-31.2020.8.11.0040. AUTOR: JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO 

CAOVILLA REU: CLAUDIA GISLAINE MARQUES ALVES Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001131-89.2020.8.11.0040. AUTOR: EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS 

REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005933-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA TEIXEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005933-67.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VERA LUCIA TEIXEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003508-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON DOS SANTOS DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003508-67.2019.8.11.0040 Reclamante: ANDREIA VIEIRA LIMA 

Reclamado: ELTON DOS SANTOS DE PAULA Vistos etc. Considerando 

que o reclamado não foi citado, cancelo a audiência designada. No mais, 

ante o motivo da devolução da correspondência expedida para citação do 

reclamado (não procurado), determino a designação de nova data para 

audiência de conciliação, intimando/citando as partes, sendo a parte 

reclamada VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001177-78.2020.8.11.0040. AUTOR: ELIZANIA RODRIGUES DE 

CARVALHO REU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004717-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KISCHNER DALZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004717-42.2017.8.11.0040 Reclamante: MARLENE KISCHNER DALZOTTO 

Reclamado: LUCIANA RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Ante a não 

localização da parte reclamada, consoante certidão/AR retro, cancelo a 

audiência designada, concedendo à parte autora o prazo de quinze dias 

para indicação do endereço atualizado. Indicado o endereço, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Do 

contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PESSOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001199-39.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE PESSOA DA SILVA 

REQUERIDO: G10 - TRANSPORTES LTDA, AGROLOGICA 

AGROMERCANTIL LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001145-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001145-73.2020.8.11.0040. REQUERENTE: REGINA DA SILVA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos 

etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 

5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007390-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007390-37.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIAO LUIZ GOMES 

SOARES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007391-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007391-22.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIAO LUIZ GOMES 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Nos termos do art. 

15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA OAB - MT27305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000329-91.2020.8.11.0040 Reclamante: NILSON SOUZA SANTOS 

Reclamado: LUMA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI - ME Vistos 

etc. Considerando que o reclamado não foi citado, cancelo a audiência 

designada. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes, sendo a parte reclamada no endereço 

informado pelo reclamante na petição retro. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007399-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER ANTONIO SOUSA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007399-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEOCADIA WILK APIO - ME 

REQUERIDO: MULLER ANTONIO SOUSA PEREIRA Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007402-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SOUSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007402-51.2019.8.11.0040. REQUERENTE: HELIO SOUSA GUIMARAES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007403-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SOUSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007403-36.2019.8.11.0040. REQUERENTE: HELIO SOUSA GUIMARAES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CAMPOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIZ RAINE PEREIRA HERMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000331-61.2020.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 
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CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: LUIZ RAINE PEREIRA HERMES e 

outros Vistos etc. Ante a não localização da parte reclamada, consoante 

certidão/AR retro, cancelo a audiência designada, concedendo à parte 

autora o prazo de quinze dias para indicação do endereço atualizado. 

Indicado o endereço, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Do contrário, conclusos para extinção. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003160-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003160-83.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MECANICA SORRISAO LTDA - 

ME EXECUTADO: LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007428-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MICHELY POLINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007428-49.2019.8.11.0040. REQUERENTE: PRISCILA MICHELY POLINSKI 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ 

c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007429-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE FATIMA VIEIRA BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007429-34.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIA DE FATIMA VIEIRA 

BRIZOLA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003631-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ST KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA CASANOVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003631-65.2019.8.11.0040 Exequente: ST KIDS COMERCIO DE 

BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME Executado: ROZANGELA 

CASANOVA Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO 

junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando a resposta 

nos autos, diga o exequente, no prazo de cinco dias, em qual(is) 

endereço(s) deseja a citação/intimação do executado. Com a indicação, 

cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). Do contrário, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007450-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BEATRIZ WENTZ STARLICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007450-10.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIA BEATRIZ WENTZ 

STARLICK REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 
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sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007459-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE THAIS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007459-69.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELE THAIS DOS REIS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007467-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRITTY BORGES MINGOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007467-46.2019.8.11.0040. REQUERENTE: HINGRITTY BORGES 

MINGOTTI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003403-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003403-90.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003788-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA AZOVEDI (REQUERENTE)

JOACIR BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003788-38.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOACIR BRESCANSIN, ANA 

PAULA AZOVEDI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010635-78.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FRANCISCO RODRIGUEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010635-78.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: MARCELO FRANCISCO 

RODRIGUEZ Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 
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de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003838-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ ZACAROM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003838-64.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MAURO LUIZ ZACAROM Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004205-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELUSSO & BELUSSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DIAS TEIXEIRA (REQUERIDO)

OSEIAS ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

JIUVANEIDE NARCIZA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004205-88.2019.8.11.0040. REQUERENTE: BELUSSO & BELUSSO LTDA - 

ME REQUERIDO: WILSON DIAS TEIXEIRA, JIUVANEIDE NARCIZA DA 

SILVA, OSEIAS ROBERTO DA SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000166-48.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLEONES DA SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000231-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONIVEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000231-09.2020.8.11.0040. AUTOR(A): CONIVEL MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME REU: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS 

PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000268-36.2020.8.11.0040. REQUERENTE: DANIEL DA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000269-21.2020.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRO OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FURTADO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000270-06.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE FURTADO DE SOUSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELVINO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000271-88.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CELVINO CARNEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000272-73.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIVALDO DA CONCEICAO 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL THEODORO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000273-58.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIEL THEODORO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALEBE FERREIRA BORGES & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000279-65.2020.8.11.0040. REQUERENTE: EMILIO DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: CALEBE FERREIRA BORGES & CIA LTDA - EPP Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONI DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000280-50.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ERONI DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA Vistos 

etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 

5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABIZAEL DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000285-72.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE ABIZAEL DE OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PESSOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000291-79.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE PESSOA DA SILVA 

REQUERIDO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE 

CARGAS LTDA - ME, ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BICHIATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000294-34.2020.8.11.0040. AUTOR: MARINA BICHIATO REU: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000296-04.2020.8.11.0040. REQUERENTE: BENEDITO PINTO DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

PAULO FRANCISCO BENTO OAB - 526.752.629-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000298-71.2020.8.11.0040. REPRESENTANTE: PAULO FRANCISCO 

BENTO INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000346-30.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CELSO CORREA MARINHEIRO 

REQUERIDO: FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO GARCEIS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000305-63.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS SERGIO GARCEIS 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 
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Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

FRANCISCO FERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000314-25.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELA MARIA MOREIRA 

REQUERIDO: FRANCISCO FERREIRA DE MELO, ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO COELHO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GOMES (REQUERIDO)

RODRIGO MENDES GOMES PECANHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000316-92.2020.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIAO COELHO DE 

AZEVEDO REQUERIDO: VILMAR GOMES, RODRIGO MENDES GOMES 

PECANHA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA MARIA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000322-02.2020.8.11.0040. REQUERENTE: EULALIA MARIA INACIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000323-84.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MANOEL FELIPE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007399-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ISIDORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007399-96.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCO ANTONIO ISIDORIO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 
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Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002297-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO J. ORO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESSEX CASE BRASIL BRZ EIRELI ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002297-59.2020.8.11.0040. REQUERENTE: RODRIGO J. ORO EIRELI - ME 

REQUERIDO: ESSEX CASE BRASIL BRZ EIRELI ME Vistos etc. No que 

tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência a ser 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006928-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006928-80.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDA SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

em que se busca a condenação da reclamada em danos morais e 

declaração de inexistência do débito, sob a alegação de que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. De início, rejeito as preliminares arguidas, 

tendo em vista que a pretensão resistida decorre da própria natureza da 

ação, além disso, a inicial está acompanhada dos documentos 

necessários ao julgamento da lide e não se vislumbra vício capaz de 

torná-la inepta. Dito isso, passo à análise do mérito. Restou demonstrado 

pela requerida que a autora contratou e utilizou o serviço de cartão de 

crédito, gerando o débito questionado na inicial, conforme documentos de 

ID 30434518 a 30434519. Além disso, a requerente sequer impugnou os 

documentos apresentados pela empresa demandada, o que imprime 

veracidade aos fatos alegados pela ré. Destarte, entendo que restou 

comprovada a licitude do débito negativado, tendo a empresa ré agindo em 

exercício regular do direito, não existindo danos morais a serem 

indenizados. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nos termos 

do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[1]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 15 de abril de 2020. Caroline Gomes Chaves 

Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza 

leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 

55, caput, da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004053-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FERNANDES GABRIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004053-74.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SILVANI APARECIDA 

FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME EXECUTADO: RENATA 

FERNANDES GABRIEL Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração, 

opostos pela segunda vez, em face da sentença prolatada, sob a 

alegação omissão, pois não analisou o pedido de prazo formulado pelo 

exequente para indicação do endereço do executado, aduzindo que os 

prazos se encontravam suspensos quando da prolação da sentença. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de reiterados embargos de 

declaração, com efeito infringente, com o propósito de reanalisar 

premissas e argumentos apresentados. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, como já 

analisado anteriormente, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. Isso porque, o pedido de prazo de 30 dias foi formulado em 

28/01/2020, tendo o feito sido extinto em 26/03/2020, ou seja, o prazo 

suscitado pelo exequente já havia esgotado, e muito, sem qualquer 

manifestação. Importante registrar que, quando do esgotamento do prazo 

formulado (13/03/2020), eis que o pedido se deu em 28/01/2020, os 

prazos processuais ainda não se encontravam suspensos, eis que a 

portaria conjunta 247/2020/TJ é datada de 16/03/2020. Posto isso, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a 

sentença invectivada em sua integralidade. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002015-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE MARIA MEIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 
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1002015-89.2018.8.11.0040. AUTOR(A): CLOTILDE MARIA MEIRA 

COELHO REU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos, etc. Trata-se de ação 

em que a autora alega que é servidora pública municipal desde 

02/08/2006, exercendo o cargo de agente comunitário de saúde, e que 

nunca recebeu o abono salarial referente ao PASEP. Requer, portanto, o 

pagamento do abono salarial proporcional do ano de 2011 e integral em 

relação aos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como 

indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. A 

preliminar de carência da ação será realizada juntamente com o mérito da 

ação por estar intimamente ligada a ele. Dito isso, passo à análise do 

mérito. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público) e o PIS (Programa de Integração Social) "concebidas 

originariamente pelas leis complementares distintas (LC n. 7/70, para Pis, e 

LC n. 8/70, para Pasep)”, são contribuições destinadas ao financiamento 

da seguridade social. Com o advento da Constituição Federal de 1988 (art. 

239 da CF) ficou estipulado que os recursos do PIS/PASEP iriam financiar 

o programa de seguro- desemprego e o abono salarial, sendo este 

consistente no pagamento de um salário mínimo anual aos empregados 

que recebem até dois salários mínimos de remuneração mensal, desde 

que seus empregares contribuam para o PIS/PASEP. Assim, para receber 

o abono salarial a parte precisa demonstrar: "estar cadastrado no 

PIS/PASEP há pelo menos cinco anos; ter recebido remuneração mensal 

média de até dois salários mínimos durante o ano-base; ter exercido 

atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, 

consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração; ter seus 

dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)"[2]. Com efeito, a autora 

comprovou que, apesar de ter ingressado no serviço público municipal em 

2006, somente foi cadastrada na RAIS em 2012, conforme documentos de 

ID 14960222, 14916344, 14960240 e 14916419. Também, restou provado 

que percebeu remuneração inferior a dois salários mínimos (ID 12828970) 

e que permanece no cargo por anos, preenchendo, assim, os requisitos 

legais para obtenção do PASEP, senão vejamos: “Art. 1° É assegurado o 

recebimento de abono anual, no valor de um salário mínimo vigente na data 

do respectivo pagamento, aos empregados que: I - perceberem de 

empregadores, que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) 

ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(Pasep), até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no 

período trabalhado, e que tenham exercido atividade remunerada pelo 

menos durante trinta dias no ano-base; II - estejam cadastrados, há pelo 

menos cinco anos (art. 4°, § 3°, da Lei Complementar n° 26, de 11 de 

setembro de 1975) no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro 

Nacional do Trabalhador”. (Lei n° 7.859/89). Desta forma, inobstante o 

ofício 15397289 do Banco do Brasil afirmar que a autora não faz jus a 

percepção do PASEP, entendo ter ela preenchido os requisitos legal para 

a obtenção do abano anual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. INSCRIÇÃO TARDIA NO PASEP. 

COBRANÇA DOS VALORES. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. 

FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. 

I Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, a teor do disposto 

no enunciado da Súmula 85 do STJ, no que se refere à relação de trato 

sucessivo. Portanto, aos servidores públicos só restarão prescritas as 

prestações vencidas antes do quinquênio que antecede à propositura da 

ação. II Os servidores públicos municipais fazem jus à inscrição no 

PASEP, instituído pela LC n° 08/70, diploma que teve sua 

constitucionalidade referendada pela CF/88 (art. 239), desde a data de 

ingresso no serviço público. III Uma vez comprovado o direito de ser 

cadastrado no programa PIS/PASEP pelo servidor, a desídia do apelante 

em não inscrevê-lo importa em verdadeiro ato ilícito. IV- A multa por 

litigância de má-fé só deve ser fixada quando nítido o intuito protelatório do 

réu”. (TJMA. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

23.132/2012 - CEDRAL. DJ. 02/08/2012). Ressalta-se que o fato da autora 

receber benefício previdenciário de pensão por morte (ID 14960260) não 

afeta seu direito a percepção do PASEP, pois são remunerações de 

natureza distinta. Por fim, analisando os autos, verifico que não assiste 

razão à requerente quanto ao pedido indenizatório, tendo em vista que não 

restou demonstrado nesses autos o dano moral, restando totalmente 

prejudicada sua pretensão. Neste contexto, competia a autora ao menos 

comprovar em que consistia o dano sofrido, demonstrando evidência 

mínima do direito pedido. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que 

consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim específico de condenar o requerido a pagar 

indenização substitutiva aos valores relativos ao abono salarial de 2012 a 

2017, respeitada a prescrição quinquenal, devendo incidir atualização 

monetária pelo (IPCA-E) e juros moratórios iguais aos da poupança, a 

partir da citação. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto 

com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[3]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[4]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 16 de abril de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

https://eutenhodireito.com.br/infografico-pis-pasep-abono-salarial-diferenc

a/ [3] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [4] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DALBEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE OAB - PR85188 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: EDUARDO 

D A L B E N  R e c l a m a d o :  C L A R O  S . A .  P r o c e s s o  n º . 

1000278-80.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CLAUDEIR 

MOURA Reclamado: GOL LINHAS AEREAS S.A. Processo nº. 

1000317-77.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008703-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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CAROLINA WALDOW MISKALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCE CARLA STECIUK OAB - MT21057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CAROLINA 

WALDOW MISKALO Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1008703-33.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002725-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERFERSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MA - Departamento de Trânsito do Maranhão (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANY HELIZABETH DIAS DE SOUSA CARVALHO OAB - MA6938 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002725-75.2019.8.11.0040. REQUERENTE: HERFERSON DE SOUZA 

REQUERIDO: DETRAN MA - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

MARANHÃO Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora alega 

que nunca foi proprietária do veículo placa HPO 5388, Marca/Modelo 

GM/Celta, Ano 2002/2003, Renavan 766773114, entretanto, seu nome foi 

negativado pelo Detran do Maranhão por dívidas de licenciamento e 

DPVAT dos anos de 2015 a 2018, além da existência de infrações de 

trânsitos datadas de 2015. Por isso, requer a exclusão de seu nome no 

registro de propriedade do veículo e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. De início, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Detran/MA, já que o registro de propriedade dos 

veículos é de sua responsabilidade. Dito isso, passo à análise do mérito. O 

autor alega fato negativo, ou seja, que nunca foi proprietário do veículo 

placa HPO 5388, Marca/Modelo GM/Celta, Ano 2002/2003, Renavan 

766773114 e, por isso, é impossível fazer prova de tal alegação. Deste 

modo, o ônus probatório incumbe à parte que afirma fato positivo, isto é, 

que a propriedade do veículo mencionado é do autor, o que não restou 

provado nos autos. Assim, a exclusão do nome do autor no registro de 

propriedade do veículo é medida que se impõe. Com relação ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo que não merece procedência, vez 

que o único débito levado à inscrição em dívida ativa é de IPVA de 2015, 

cuja competência para a cobrança é do Estado e não do Órgão de 

Trânsito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA DE IPVA. 

PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 

CONSECUTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMA EM 

PARTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando para 

sua configuração a comprovação do dano, do fato administrativo e do 

nexo de causalidade entre eles, sendo que, tendo havido o protesto 

indevido em desfavor da requerente, da dívida ativa já adimplida de IPVA, 

deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização por 

danos morais (....)". (TJMG – Apelação cível nº 10342140152139001. Rel. 

Des. Teresa Cristina de Cunha Peixoto. Publicado em 14/03/2019). Logo, a 

procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim 

específico determinar ao requerido que proceda a exclusão do nome do 

autor do registro de propriedade do veículo HPO 5388, Marca/Modelo 

GM/Celta, Ano 2002/2003, Renavan 766773114, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais). Nos termos do art. 

487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 16 de abril de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO DA GRACA OLIBONI TELLES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CONSUELO DA 

GRACA OLIBONI TELLES Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo 

nº. 1001815-14.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É 

o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR WASHINGTON OLIVEIRA TELLES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: EDMAR 

WASHINGTON OLIVEIRA TELLES Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS 

Processo nº. 1001811-74.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1008829-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PERONDI (REQUERENTE)

JULLIANO MATIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANA CAROLINA 

PERONDI e outros Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1008829-83.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328944 Nr: 25480-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a intimação do advogado do autor, por meio do DJE, para que 

junte ao presente procedimento procuração específica de Tatiana Midori 

Shida outorgando poderes específicos de receber e dar quitação, 

conforme solicitado pelo Departamento de Controle e Arrecadação à fl. 26, 

no prazo de 10 dias.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155190 Nr: 3813-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RSP AGROPECUÁRIA LTDA, BIO SOJA INDUSTRIAS 

QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA, COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL 

DE PESQUISA AGRICOLA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO, BANCO 

FIBRA S/A, BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, DU PONT DO BRASIL S/A, 

BASF S/A, BANCO BRADESCO S/A, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL 

INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, BANCO VOTORANTIM S/A, 

MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A, TELEFÔNICA BRASIL S/A, CGG TRADING 

S.A, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, 

ATANOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ANDRE ASSIS ROSA - OAB:19.077-A/MT, 

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:10.365-4/MT, DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, DIRCE INÊS FINKLER DE CAMARGO - 

OAB:OAB/PR 33.799, DJALMA LAURINDO AGUIRRA - OAB:OAB/SP 

58.946, EDEGAR ESTECKER - OAB:9.012, EDSON STECKER - 

OAB:OAB/DF 15.382, EDUARDO JULIANI AGUIRRA - OAB:OAB/SP 

250.407, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:OAB/SP 185631, FLÁVIA 

NEVES NOU DE BRITO - OAB:OAB/SP 401.511, FLÁVIO MENDONÇA DE 

SAMPAIO LOPES - OAB:OAB/BA 40.853, JACKSON WILLIAM DE LIMA 

- OAB:60295, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 

OAB/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, JOSÉ HENRIQUE 

CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17074-MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9961/MS, 

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCIO ANTONIO COSTA - 

OAB:OAB/SP 272.708, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, MAURÍCIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES - 

OAB:OAB/SP 403.067, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, PAULO GUILHERME 

DE MENDONÇA LOPES - OAB:98.709 OAB/SP, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL - 

OAB:OAB/SP 211.853, RENATO BENVINDO LIBARDI - OAB:OAB/SP 

74.254, RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI - OAB:OAB/SP 250.538, SATO, 

LIMA E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR 4.491, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT, VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - 

OAB:OAB/PR nº67.981, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:I-) INDEFIRO o plano de 

acordo (fls. 2.072/2.074 e a designação de AGC para deliberar sobre a 

constituição do Comitê de Credores (fl. 2.088-verso).II-) EXPEÇA-SE o 

quanto requerido à fl. 2.075. III-) EXPEÇA-SE o edital a que alude o artigo 

99, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, a ser publicado no DJE e no 

Diário Oficial do Estado, além da comunicação indicada no artigo 22, inciso 

I, da Lei n. 11.101/2005.IV-) AGUARDE-SE a apresentação do relatório 

circunstanciado, após o que, no tocante ao pedido da Via Fértil Produtos 

Agropecuários Ltda., PROSSIGA-SE como determinado à fl. 1.950. Sem 

prejuízo das providências anteriores, antes de vir novamente à conclusão, 

a Secretaria de Vara deverá certificar o cumprimento e resposta “item por 

item” da decisão de fls. 1.944/1.951-verso.Observar a Secretaria de Vara 

o disposto no artigo 79 da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual: “os 

processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros na 

ordem dos feitos, em qualquer instância”, de modo a outorgar prioridade 

ao andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306050 Nr: 7545-12.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATÁLIA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 Certifico que foram interpostos recursos de apelação no prazo legal às 

fls. 213/221 pela parte autora e às fls. 222/234 pela parte requerida. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados das partes para que apresentem as respectivas 

contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9726 Nr: 26-50.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 
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MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte requerida 

para, no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos 

emolumentos junto ao Cartório do 1º Ofício de Campo Novo do Parecis, 

referente à baixa das averbações existentes na matrícula 1.292, no valor 

de R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos), devendo efetuar referido 

pagamento diretamente no balcão do Cartório de Registro de Imóveis, nos 

termos do Ofício de fls. 774/774-verso, ou por meio de 

depósito/transferência bancária junto BANCO DO BRASIL S/A, agência 

3036-8, c/c 13.109-1, neste caso, deverá confirmar o depósito junto à 

Serventia para que seja providenciado a respectiva baixa (fone para 

contato: (65) 3382-4316).

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 332690 Nr: 1850-43.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .II - Recebo a emenda a petição inicial.III - Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - ARBITRO alimentos provisórios em favor 

da menor Jamilly Cavalcante da Silva, no valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, correspondente a R$ 522,50 

(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), além de 50% de 

despesas extraordinárias da filha, a ser pago mensalmente pelo requerido 

à genitora da menor, através de deposito bancário, em conta bancária 

informada à fl. 10, a partir da citação.V - CONCEDO provisoriamente a 

guarda compartilhada de Jamilly Cavalcante da Silva, em favor dos 

genitores, sem prejuízo de posterior revogação, a qualquer tempo, 

conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

com locus de residência com a genitora. VI - No mais, DESIGNE-SE data 

para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VII – CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º, do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 301211 Nr: 2407-64.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CEMDS, RCMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SDE, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para tanto, 

CONDENO os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Tangará 

da Serra/MT, para que, forneçam imediatamente ao menor Carlos Eduardo 

Mallmann da Silva, profissional técnico em desenvolvimento infantil/auxiliar 

educacional, que deverá acompanha-lo exclusivamente e 

ininterruptamente na instituição de ensino Escola Estadual Professor João 

Batista, tornando assim, definitiva a liminar concedida às fls. 35/36, o que 

faço com fundamento no artigo 6º da Constituição Federal e artigo 497 do 

Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem 

de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 12.120/2009, 

por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso 

II da Lei 8.429/92. Reitero que a fim de dar eficácia ao provimento em caso 

de descumprimento dos requeridos serão determinadas as sanções 

pertinentes a autoridade recalcitrante da desobediência à ordem judicial e 

seus consequentes efeitos, como caracterização do crime de 

desobediência (art. 330 do CP), de prevaricação (art. 319 do CP) ou de 

crime de responsabilidade e ainda bloqueio de verbas públicas, conforme 

o caso demonstrar. Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo 

ser cumprida imediatamente, mesmo que para isso os requeridos tenham 

que efetivar contratação de urgência ou particular.Quanto as custas e 

despesas processuais, deixo de condenar os Requeridos, conforme 

dispõe o art. 3º da lei nº. 7.603/01 e art. 460, § 1º, da CNGC.Deixo de 

condenar os Requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma 

melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do 

TJMT.Por derradeiro, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 318470 Nr: 17610-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ASS, JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes do encaminhamento dos autos para 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande, INTIME-SE a parte autora, por 

intermédio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

aporte aos autos relatório médico, contendo as seguintes informações:

a) A necessidade e imprescindibilidade da realização do tratamento de 

Terapia Ocupacional e Pedia Suit em favor da menor;

b) caso positivo, informar qual a previsão de término do tratamento, além 

de eventuais prejuízos que pode ocasionar à saúde da menor no caso de 

não realização do tratamento acima mencionado;

c) se o tratamento pode ser substituído por outros tratamentos disponíveis 

no SUS (Sistema Único de Saúde).

Às providências. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 16143 Nr: 2350-76.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PINHEIRO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 VISTOS, ETC.

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 
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contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244980 Nr: 12783-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DALEFFE E CIA LTDA-ME, DORIEDSON JOSE 

COSTA PUDENCIO, ELCIO DALEFFE, CRISTIANE VARANDA VENTRESQUI 

GUEDES DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 A dilação probatória pretendida pela parte excipiente, inclusive para 

discutira proporcionalidade ou razoabilidade de multa aplicada é própria de 

ações em que se possibilite essa ampliação probatória, o que não 

acontece na exceção em que a parte excipiente deve demonstrar a 

existência de ilegalidade de plano.

DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Determino o prosseguimento da execução.

Intime-se a fazenda publica para que se manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito em 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 336855 Nr: 4154-15.2020.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Medida Acautelatória Incidental com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Julio Cesar Davoli Ladeia, por dependência aos 

autos de cód. 174450 o qual se trata de execução de sentença movida 

pelo Município de Tangará da Serra/MT.

Alega o requerente que nos autos de cumprimento de sentença 

mencionado acima fora efetivada penhora em contos do ora autor no valor 

de R$ 36.205,85, valor esse que seria impenhorável por se tratar de um 

empréstimo consignado.

Afirma que o empréstimo foi realizado em 21/02/2020 visando custear seu 

tratamento de saúde, bem como é necessário para a manutenção de seus 

dois filhos menores.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o Poder Judiciário deste Estado 

publicou a portaria conjunta 249/2020, suspendendo o antedimento ao 

público nas dependências das unidades judiciárias do Estado, bem como 

instituindo o regime de teletrabalho, motivo pelo qual o feito foi distribuído 

por e-mail e remetido a este Magistrado.

É o relato do Inicial, decido.

Compulsando os autos, denota-se que o pedido liminar se baseia na 

alegação de que os valores penhorados nos autos de cód. 174450 seriam 

impenhoráveis, uma vez que se trata de um empréstimo consignado 

realizado pelo ora autor, com a finalidade manter a subsistência sua e de 

sua família.

Não obstante, não há nos autos nenhum documento neste sentido, 

necessário para se analisar a tutela de urgência; não havendo sequer 

como se analisar se os valores são de fato provenientes de empréstimo.

 Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem suas alegações, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da mesma.

Decorrido o prazo, com ou sem emenda, tornem os autos conclusos para 

análise da liminar ou extinção da ação nos termos do art. 485, I do CPC, 

conforme o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 56365 Nr: 5897-51.2006.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVINO BERNARDO VIEIRA, PAULO 

ROBERTO VIEIRA, CELSO ROBERTO VIEIRA, RAFAEL EVARISTO VIEIRA, 

SERGIO LUIZ VIEIRA, OLIVIA MELQUIADES VIEIRA, VERA LUCIA 

BERNARDO VIEIRA, Roberto Carlos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, DEFENSORIA PUBLICA DE TANGARA DA SERRA - 

OAB:, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil rejeito os embargos monitórios manejados pelo espólio de Aldveino 

Bernardo Vieira e JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos 

constantes na inicial. com a obrigação de pagar o débito mencionado na 

inicial no valor de R$ 8.656,37, devidamente atualizado pelo INPC desde 

15/7/2006 e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o a citação 

do devedor, determinado, por conseguinte, a conversão do mandado 

monitório em mandado executivo.Condeno os requeridos Paulo Roberto 

Vieira e o espólio de Aldevino Bernardo Vieira ao pagamento de custas, 

das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação.Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar nova memória de 

cálculo.Apresentada nova memória de cálculo, com fulcro no art. 523 do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte devedora para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil. Fica a 

parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez por 

cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intime-se o exequente para que indique bens 

penhoráveis.Tangará da Serra, 14 de abril de 2020Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direi

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62833 Nr: 4349-54.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA ROSA PELIZZA VARNIER, POLLIANA ELENA 

VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, ESPOLIO DE SERGIO 

EVARISTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEISA CORBELINO BIANCARDINI 

MUHL - OAB:7117-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT13431/B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, ANDRE LUIZ DO REGO - OAB:109367/RJ, ANDRÉ 

TAVARES - OAB:OAB/RJ 109.367, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 

17.210-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3.127-A
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 impugnações, fica desde já homologada a nova planilha, aguardando-se 

então informações quanto ao cumprimento voluntário do julgado ou 

pedidos de cumprimento de sentença.Decorrido o prazo de 60 dias sem 

pedidos de cumprimento de sentença, certifique-se a regularidade no 

recolhimento das custas e então arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020.Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255916 Nr: 21358-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILSON DOMINGOS DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA NEGOCIOS CONSTRUTORA E EMPRE. 

IMOBILIARIOS LTDA-ME, EDEMILSON MARCOS DE SOUZA, ULISSES DE 

OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos exigidos, na forma do artigo 50 

do Código Civil e art. 134 do Código de Processo Civil, acolho o presente 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a 

inclusão dos sócios no polo passivo da presente demanda, devendo o 

exequente ser intimado para apresentar memória atualizada do débito e 

indicar bens penhoráveis ou diligências para a localização dos mesmos, 

para o prosseguimento do feito.Ciência a Defensoria Publica. Preclusa a 

presente decisão, translade-seIntimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 

15 de abril de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292647 Nr: 19164-70.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT

 AUTOS: 292647

Vistos.

Considerando-se que os documentos juntados pelo exequente não 

permitem aferir quais parcelas foram ou não pagas em relação aos 

contratos cobrados e sendo certo que os documentos de fls. 6 e 15 que 

indicariam o saldo atual das operações se mostram inconsistentes e 

sendo cero que se tratam de contratos vinculados a conta corrente, 

determino que se oficie a Agência em que foram celebrados os contratos 

346/3736343 e 346/3736164 c/c 6437 – Ag 5583, para que apresente no 

prazo de 60 dias a relação de parcelas adimplidas desde a celebração do 

primeiro contrato, bem como para que apresente cópia dos extratos da 

respectiva conta corrente onde foram creditados os valores financiados e 

eventualmente debitados os pagamentos da parcela desde o crédito do 

primeiro valor financiado até o ajuizamento da presente ação.

Apresentados, tais documentos, que deveriam ter instruído a inicial, 

oportunize-se o contraditório ao requerido para que apresente o 

comprovante de pagamento de eventuais parcelas não indicadas pela 

instituição financeira, na hipótese das mesmas não terem sido creditadas 

em conta corrente, consignando-se o mesmo prazo concedido a 

instituição financeira para indicação das parcelas inadimplidas;

Outrossim, em que pese se tratar de relação de consumo, reputo ser 

inviável a inversão do ônus da prova com relação a eventuais pagamentos 

realizados por meio diverso do débito em conta corrente, visto que em tal 

hipótese inexiste hipossuficiência do devedor, que deve sempre manter 

guardados recibos de pagamento/boletos quitados, no que tange a 

contratos pendentes.

Apresentada a relação de parcelas pendentes, extratos da conta corrente 

vinculada pelo autor e eventuais comprovante de pagamento de boletos 

não descontados em conta corrente pelo requerido ou certificado o 

decurso do prazo para tanto, conclusos para saneamento ou julgamento 

do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2020

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 117572 Nr: 7581-06.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, MARIA DO 

CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO WELTER, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, SANDRA 

MARIA LOURENÇO PRIETO - OAB:OAB/MT:12383, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos,

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Outrossim, no que tange aos honorários periciais, considerando-se que há 

muito o laudo foi homologado e a instrução encerrada, atente-se o cartório 

para a ´prática de atos ordinatórios, procedendo-se o levantamento dos 

honorários depositados em favor do perito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 327748 Nr: 24603-28.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DONDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS 

- OAB:19951/O, FRANCIELI ALVES CAMARGO - OAB:27564/O

 Vistos etc.,

Considerando-se a informação atinente a purgação da mora, certifique-se 

a regularidade do depósito e então proceda-se a liberação do respectivo 

alvará em favor do autor e a imediata restituição do veículo ao requerido, 

sem prejuízo do prosseguimento do feito para análise da alegação de 

excesso e pedido de repetição do indébito..

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327748 Nr: 24603-28.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DONDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS 

- OAB:19951/O, FRANCIELI ALVES CAMARGO - OAB:27564/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NOS 

AUTOS DADOS NECESSARIOS PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARA, NO 

PRAZO LEGAL, COMO SENDO CPF EM CASO DE PESSOA FISICA , CNPJ 

EM CASO DE PESSOA JURIDICA, BANCO, NUMERO DO BANCO, CONTA 

CORRENTE, NO PRAZO LEGAL

Vara Especializada dos Juizados Especiais
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-20.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIVA LIVIA LEALI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXSANDRO SCHNEIDER OAB - SP220140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001346-20.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GLEIVA LIVIA 

LEALI NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ALEXSANDRO 

SCHNEIDER POLO PASSIVO: ADELIA MARTINS PEREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 01/10/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010718-78.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ECE CONSTRUCOES DE REDES ELETRICAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para que 

dentro do prazo legal compareça à esta secretaria a fim de retirar a 

certidão de existência de dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN BETANIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para que 

dentro do prazo legal compareça à esta secretaria a fim de retirar a 

certidão de existência de dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-72.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM MAGALHAES & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA MORALES (REU)

 

PROCESSO n. 1001349-72.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JARDIM 

MAGALHAES & CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

ANTONIO BATISTAO POLO PASSIVO: MARIA LUCIA MORALES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 01/10/2020 Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO RUAN SANTIAGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para que 

dentro do prazo legal compareça à esta secretaria a fim de retirar a 

certidão de existência de dívida expedida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-61.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIZAN DE SOUZA GODOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o pedido para promover buscas do endereço em nome do 

executado via sistema INFOJUD. Com o resultado da pesquisa (documento 

anexo), INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE PACHECO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 31130835, promovendo diligência via Sistema 

CAGED. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002698-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 31211029. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002696-77.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 31211036. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-56.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA DOS SANTOS BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 31237565. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SOARES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 31218242. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de 

abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-38.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANTONIO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-46.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA MARTINS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o pedido para promover buscas do endereço em nome do 

executado via sistema INFOJUD. Com o resultado da pesquisa (documento 

anexo), INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACILDA MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 31217534. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002445-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL ASSUNCAO OLMEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR SCHUNK DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLIGTON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLENE BARBOSA FERREIRA OAB - MT23117/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BRABO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 17/10/2019, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BRABO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/08/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002284-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002118-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FERNANDES PONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE DA SILVA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)
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PROCESSO n. 1001352-27.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LEILIANE DA 

SILVA MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 01/10/2020 Hora: 09:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERINI & CIA. LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA PAIVA GONCALVES CUNHA (TESTEMUNHA)

N.P.G. CUNHA & CUNHA LTDA - ME (TESTEMUNHA)

ALCINDO ARRUDA DA CUNHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Recebo o pedido de instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, por dependência ao processo principal. Cite(m)

-se o(s) sócio(s) indicado(s) na petição em referência para manifestar-se 

e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do 

CPC de 2015). Promova-se o apensamento destes autos ao processo nº 

1000052-98.2018.8.11.0055. Caso tenha sido designada audiência 

conciliatória automaticamente pelo sistema, cancele-se o ato, tendo em 

vista que o rito deste tipo incidente não comporta sua realização. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005899-69.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL DE COL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

PROCESSO n. 0005899-69.2016.8.11.0055 POLO ATIVO:GENTIL DE COL 

POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 01/10/2020 Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT15117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo da Audiência conciliação designada para 06/06/2019 08:30 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT15117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000826-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DERSENY PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BENITO VILLAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/04/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BENITO VILLAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-12.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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EDUARDO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001353-12.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EDUARDO DO 

NASCIMENTO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA CRISTINNA 

RODRIGUES, KAMILLA PALU SASSAKI, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA POLO PASSIVO: MARIZA FREITAS DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 01/10/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0006194-14.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA CUNHA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

PROCESSO n. 0006194-14.2013.8.11.0055 POLO ATIVO:VANUSA CUNHA 

MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 05/10/2020 Hora: 15:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT14312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SILVA VIANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/08/2019, às 09h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SILVA VIANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-74.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE DE BRITO CORREA OAB - MT22274/O (ADVOGADO(A))

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (REQUERIDO)

JURACI FRANCISCO ALVES (REQUERIDO)

ADRIANO DUTRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Recebo o pedido de instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, por dependência ao processo principal. Cite(m)

-se o(s) sócio(s) indicado(s) na petição em referência para manifestar-se 

e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do 

CPC de 2015). Promova-se o apensamento destes autos ao processo nº 

1001493-51.2017.8.11.0055. Caso tenha sido designada audiência 

conciliatória automaticamente pelo sistema, cancele-se o ato, tendo em 

vista que o rito deste tipo incidente não comporta sua realização. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-11.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE ALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Considerando a 

justificativa apresentada no ID 30878519, designe-se nova data para 

audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0009553-06.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONCELLO & FACIO SOCIEDADE MEDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON OAB - MT8447-B (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)
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PROCESSO n. 0009553-06.2012.8.11.0055 POLO ATIVO:BERTONCELLO & 

FACIO SOCIEDADE MEDICA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

FABIO PANTOLFI FERRARINI, RODRIGO CALETTI DEON POLO PASSIVO: 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 05/10/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-54.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação e intimo o reclamante para 

querendo se manifestar, em 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0006167-60.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0006167-60.2015.8.11.0055 POLO ATIVO:TANIA MARIA DO 

CANTO KOEHLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VILSON SOARES 

FERRO POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 30/09/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 16 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0012354-50.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BARBERO HERRERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0012354-50.2016.8.11.0055 POLO ATIVO:CELSON 

BARBERO HERRERO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 01/10/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARTINS DA SILVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2019, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-87.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PEIXOTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011110-81.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR BOTTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001826-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PORFIRIO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN WESCHENFELDER (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001491-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS LINO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0019463-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIURLANDA DE JESUS BRITO LOJOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0019463-52.2015.8.11.0055 POLO ATIVO:SIURLANDA DE 

JESUS BRITO LOJOL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCELI DE 

FATIMA PLETSCH VILELA, WILKER CHRISTI CORREA POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 01/10/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000494-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIAZZA & PIAZZA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001641-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CHAVES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0017789-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSMARINA BATISTA LEAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0017789-68.2017.8.11.0055 POLO ATIVO:GEUSMARINA 

BATISTA LEAO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 05/10/2020 Hora: 15:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000896-46.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SAYURI TAKAHASHI MARCHIORI (REQUERENTE)

ORIVALDO MARCHIORI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT17098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0000896-46.2010.8.11.0055 POLO ATIVO:MARTA SAYURI 

TAKAHASHI MARCHIORI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

PAULA MARQUES ANDRADE, RAFAEL SOARES MARTINAZZO POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 05/10/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001007-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CARLOS ANGOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, considerando presentes todos os requisitos do art. 

524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de 

processamento do cumprimento de sentença em relação ao saldo 

remanescente. Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 

2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação voluntária do 

débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido 

das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 

523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo 

assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e 

elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante 

legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em 

caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a partir da data 

do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de não existir 

patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a Secretaria 

observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha sido 

declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá observar o 

disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em cartório a 

partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal será 

necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo opostos 

embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se manifestar 

sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 

optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, 

expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, 

dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de valor 

inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 
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(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNY RENATA BARROS MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-48.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA ANTUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS COSTA OAB - GO57508 (ADVOGADO(A))

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de 

urgência. A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o consequente indevido lançamento 

do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, conforme 

exposição que segue. Considerando a inversão do ônus da prova, próprio 

de lides deste jaez, diante da aplicação do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, 

é preciso reconhecer que, nesta sede, os documentos anexados pela 

reclamante indicam a ocorrência da falha na prestação do serviço. 

Partindo-se dessa premissa, concluindo-se com razoável segurança que 

ocorreu vício de qualidade na prestação do serviço, porquanto não 

atendeu aos fins a que se destinava, resta evidenciado o inadimplemento 

das obrigações a cargo do fornecedor. Consequentemente, há evidências 

de que a empresa reclamada não observou o prévio ajuste entre as 

partes, fator que importa em importante desequilíbrio contratual, situação 

que, pelo menos a princípio, justificaria o inadimplemento por parte da 

reclamante/consumidora. Uma vez constatado o vício na prestação do 

serviço, o CDC abre ao consumidor a faculdade de pleitear a reexecução 

dos serviços, consoante estabelece o art. 20: “o fornecedor de serviços 

responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo 

ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: (...) II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (...)”. Nesses 

termos, a execução defeituosa do contrato, constatada em juízo de 

cognição superficial, confere à reclamante o direito de pedir a resolução 

do contrato, conforme previsto expressamente no CDC. Partindo-se da 

premissa de que houve falha na prestação do serviço, em razão da 

impossibilidade de regular utilização da linha telefônica em questão, bem 

como pela cobrança de valores acima dos contratados, e que a 

reclamada, portanto, não está cumprindo com seu dever contratual, 

evidente que não pode exigir da reclamante sua contraprestação no 

contrato. Consequentemente, a conduta de inserção do nome da 

reclamante no cadastro de proteção ao crédito mostra-se aparentemente 

indevida. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art 300 do CPC, 

antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de 

urgência para determinar a exclusão do nome da reclamante nos registros 

de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros). 

Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial, tendo em vista que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-20.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIVA LIVIA LEALI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXSANDRO SCHNEIDER OAB - SP220140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A reclamante 

informa na petição inicial que depositou erroneamente uma quantia em 

dinheiro na conta bancária da reclamada e que tentada a solução 

extrajudicial por meio da gerência do banco não obteve êxito. As 

alegações da reclamante vieram corroboradas pelo comprovante de 

depósito juntado no Id 31286035 e pelo documento emitido pelo gerente do 

banco de Id 31286037, que demonstram o claro equívoco cometido ao 

realizar a transferência bancária na conta corrente da reclamada. Restou 

demonstrada, portanto, notadamente pela similaridade das contas e pelos 

documentos acima citados, a verossimilhança nas alegações da 

reclamante no sentido de que efetuou o depósito da quantia informada na 

inicial erroneamente na conta da reclamada. A reclamada, por outro lado, 

tem o dever inequívoco de restituir o valor depositado erroneamente em 

sua conta, uma vez que teve um acréscimo patrimonial sem justa causa, o 

que é vedado nos termos do artigo 884, do Código Civil. O periculum in 

mora evidencia-se pelo fato de que poderá a reclamada utilizar do valor 

depositado em sua conta, que é de expressiva monta, impossibilitando a 

restituição da quantia depositada à reclamante, daí resultando, 

potencialmente, prejuízos irreparáveis. Como consequência, revela-se a 

necessidade de deferimento da liminar de forma inaudita altera parte, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. Ademais, cumpre ressaltar que a medida liminar cautelar 

está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que 

autoriza a sua concessão inaudita altera parte. No que tange à 

possibilidade de arresto de dinheiro, através de bloqueio via BacenJud, 

conforme requerido, não vislumbro qualquer óbice à pretensão, 

especialmente porque os valores eventualmente bloqueados 

permanecerão à disposição do Juízo, depositados na Conta Única do 

Poder Judiciário, de modo que, na hipótese de alteração fática a ensejar a 

revogação da liminar, poderão os valores facilmente serem revertidos à 

reclamada. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar o 

arresto financeiro, por meio do sistema BacenJud, na conta corrente 

informada na petição inicial, de titularidade da reclamada, na exata quantia 

do depósito informado (extrato anexo). Tão logo haja informação do 

resultado da diligência pelo sistema BacenJud, deverá o valor 

eventualmente bloqueado ser transferido à Conta Única do Poder 

Judiciário, permanecendo vinculado aos autos, anexando-se o extrato a 

este processo. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001850-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALINE OLIVEIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-17.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA 66763827504 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 
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casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. A reclamante informa na inicial que vem 

sendo cobrada por valores superiores ao contratado e que tentou a 

solução pacífica do problema por diversas vias, não obtendo êxito. De 

fato, a alegação da reclamante soa verossímil em razão dos diversos 

protocolos juntados com a inicial e e-mails questionando os valores das 

faturas enviadas pela reclamada. Ademais, aplicável ao presente caso a 

inversão do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, 

VIII, do CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), bem como se abstenha de efetuar cobranças com 

relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 16 de 

abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000603-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELVANIR ANGELICO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VILACI FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O 

reclamado opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO afirmando que a 

sentença de Id 30792071 foi contraditória, na medida em que constou a 

data de 28.9.2019 , ao passo que o contrato foi formalizado no dia 

28.9.2018. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. 

Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista 

o caráter integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise dos 

autos, bem como da petição de Id 31032628, verifico que assiste razão ao 

embargante, uma vez que, constou na fundamentação da sentença 

embargada a data da contratação como sendo 28.9.2019, ao passo que 

os documentos juntados com a inicial indicam que a contratação ocorreu 

no 28.9.2018 (18087461). Apesar de se tratar de mero erro material , 

sendo irrelevante a alteração da citada informação (obiter dictum), a 

sentença ora fustigada merece ser corrigida pela via dos embargos de 

declaração para que não paire qualquer tipo de dúvida às partes. ANTE O 
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EXPOSTO, ACOLHO e JULGO PROCEDENTES os embargos, para o fim de 

CORRIGIR o erro material apontado na sentença embargada para constar 

o dia 28.09.2018 como sendo a data do contrato do financiamento 

discutido nos autos. No mais, permanece a decisão como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012154-04.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000932-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DORETO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001836-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - 047.995.741-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001836-13.2018.8.11.0055 Embargado: ALCIDES PEREIRA DE OLIVEIRA 

Embargante: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Trata-se de Embargos à Execução 

formulado pelo Reclamado Município de Tangará da Serra, alegando 

indevida a execução do pagamento dos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública. Não lhe assiste razão. Os honorários em questão 

foram fixados pela E. Turma Recursal, cujo acórdão não foi objeto de 

recurso, embargos de declaração ou qualquer outra manifestação por 

parte do Município. Portanto, a obrigação de pagamento dos honorários 

advocatícios em questão já foi acobertada pela coisa julgada, sendo 

obviamente impossível a este Juízo de primeira instância modificar a 

decisão, ocorrendo a preclusão consumativa. Não fosse o suficiente, é 

pacífico no âmbito do C. STJ o entendimento no sentido de que a 

Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento dos honorários de 

sucumbência, com exceção de quando sua atuação se dá contra a 

pessoa jurídica de Direito Público a qual integra. Esse o teor da Súmula nº 

421: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública 

quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual 

pertença.” Evidencia-se, portanto, que a Defensoria Pública, por ser órgão 

do Estado, pode fazer jus aos honorários sucumbenciais decorrentes de 

condenação contra Fazenda Pública Municipal em causas patrocinadas 

por Defensor Público. A matéria antes sumulada foi submetida à 

apreciação do C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso 

Especial submetido à sistemática de recursos repetitivos, sufragando 

aquela a. Corte que a impossibilidade da condenação em verba honorária 

quando a parte vencedora for representada por Defensor Público se cinge 

às hipóteses em que a parte vencida for uma entidade estadual da 

Federação, em face da confusão entre o credor e devedor. 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMATICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS. 

DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). 
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PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, 

ocorre confusão quanto uma mesma pessoa reúne as qualidades de 

credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e 

expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa 

premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de 

que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando 

atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se atuação se dá em face de ente federativo 

diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua 

contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à 

sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.” 

(STJ - REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009). Assim sendo, neste 

caso concreto, pelos motivos acima transcritos, conclui-se que são 

inequivocamente devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública 

Municipal, por não se tratar de ente federativo a que pertence a 

Defensoria Pública. Sobre o tema: “APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE. A teor da 

Súmula n. 421 do STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à 

Defensoria Pública quanto ela atua contra pessoa jurídica de direito público 

à qual pertença”. Embora os honorários advocatícios de sucumbência, em 

favor do Defensor Público, não sejam devidos pelo Estado de Minas 

Gerais, imperiosa se faz a condenação do Município de Divinópolis ao 

pagamento da referida verba, uma vez que também figura como parte ré 

no feito e não está isento dos honorários de sucumbência. Recurso 

conhecido e provido.” (TJMG - AP CÍVEL/REM NECESSÁRIA Nº 

1.0223.08.269261-5/001. Rel. Gilson Soares Lemes. Data do julgamento: 

26/04/2017. Data da publicação: 10/05/2017). Ante o exposto, OPINO POR 

DEIXAR DE ACOLHER os Embargos opostos. Intime-se a parte Embargada 

para manifestar o que de direito. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

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

estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002106-03.2019.8.11.0055 Reclamante: ARGEMIRO JOSÉ DOS SANTOS 

Reclamado: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Rejeito o pedido de retificação do polo passivo para alteração do 

CNPJ , pelo que trata-se do mesmo grupo econômico. Rejeito a preliminar 

de ausência de interesse de agir, eis que não é obrigatória discussão 

administrativa. Passo ao exame do mérito. O Reclamante alega na petição 

inicial que constatou a existência de descontos de valores desconhecidos 

em sua folha de pagamento desde 01/2019 a título de “reserva de margem 

consignável (RMC)” e “empréstimo sobre a RMC”, perfazendo um total de 

R$ 1.097,19 (um mil e noventa e sete reais e dezenove centavos) até 

08/2019, pugnando pela restituição em dobro dos valores descontados e 

indenização por danos morais. O Banco Reclamado, na contestação, 

afirma que houve contratação dos serviços e que o Reclamante estava 

ciente dos descontos quando da contratação, inexistindo ato ilícito, 

pugnando pela improcedência da presente demanda. O caso em exame é 

de relação de consumo, na qual sobressai a hipossuficiência do 

consumidor, razão porque se impõe a inversão do ônus da prova com 

fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, a fim de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A análise do processo e dos documentos a ele acostados 

verifica-se que não restou demonstrado a contratação de qualquer 

serviço apto a corroborar com a legalidade a qual busca fazer crer o 

Reclamado, não sendo apresentado o suposto contrato firmado. Nesse 

contexto entendo inexistir negócio jurídico válido e eficaz apto a ensejar 

as cobranças em nome do autor, pelo que merece ser reconhecida a 

declaração de inexistência de débito, mediante a restituição do valor 

integral descontado administrativamente da folha de pagamento do 

Reclamante em dobro, enquadrando-se o presente caso no disposto do 

artigo 42, parágrafo único, do CDC. Diante disso, resta demonstrada a 

ausência de vinculo contratual entre o Reclamante e o Reclamado que 

pudesse originar tal cobrança, deve ser este responsabilizado pelos 

prejuízos sofridos pelo Reclamante, ao teor do art. 14, par. 1º, I e II do 

CDC. Corroborando: “RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO OBTIDO 

MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE 

INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM MAJORADO. A responsabilidade 

da instituição financeira pela obtenção de empréstimo em nome da autora, 

mediante fraude, dando causa ao indevido desconto de parcelas em seu 

provento de aposentadoria, é evidente. Empresa apelante não logrou 

desconstituir as alegações da autora, ônus imposto pelo art. 333, II, do 

CPC e pela inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Irrelevante, na espécie, para configuração do dano, que os fatos tenham 

se desenrolado a partir de conduta ilícita praticada por terceiro, 

circunstância que não elide, por si só, o ônus da instituição recorrente. O 

desconto de valores indevidos diretamente na aposentadoria da 

demandante acarreta dano moral indenizável. As adversidades sofridas 

pela autora, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à 

normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Fixação do 

montante indenizatório, considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório 
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da reparação. Indenização majorada para 6.780,00, consoante os 

parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. 

Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. 

APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70060664257, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Julgado em 31/07/2014; Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 06/08/2014)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS para: DETERMINAR o cancelamento 

definitivo dos descontos efetivados na conta corrente do Reclamante a 

título de “reserva de margem consignável (RMC)” e “empréstimo sobre a 

RMC”, sob pena de aplicação de multa. CONDENAR o Reclamado a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do 

evento danoso. CONDENAR o Reclamado a restituir ao Reclamante o 

montante descontado indevidamente de R$ 2.194,38 (dois mil, cento e 

noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), já calculado em dobro, 

cujo valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da data do respectivo 

desembolso de cada parcela. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES CABRAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000765-39.2019.8.11.0055 Reclamante: JULIANA FERNANDES CABRAL 

Reclamada: UNEMAT S E N T E N Ç A Inicialmente é importante explanar 

que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de Reclamação Cível cujo pedido se 

funda em obrigação de fazer (concessão de afastamento para 

capacitação). É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito a preliminar de ausência de interesse 

de agir, qual se confunde com o mérito. Passo à análise do mérito da 

causa. 3. A pretensão é procedente. A Reclamante alega que é servidora 

pública efetiva do curso de Enfermagem no Campus Universitário da 

Reclamada nesta Comarca e que ajuizou ação de obrigação de fazer em 

face da Reclamada, pugnando pelo afastamento para qualificação 

remunerado, pelo que, obteve parecer desfavorável do colegiado de 

cursos, o qual considerou que o percentual disponível para afastamento 

de qualificação estava completo, sendo arquivado pelo FACABES. Em 

defesa, a Reclamada afirma que em que pese a constatação de que no 

caso concreto a interpretação adotada pelo Colegiado da Faculdade foi 

diversa de outros casos semelhantes, tal fato não é juridicamente 

suficientes para que, de plano, o Poder Judiciário determine o afastamento 

da Reclamante. Da análise detida aos autos cumpre consignar que, é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta administrativa, 

é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em 

juízo de cognição exauriente restou perfeitamente demonstrado. Na 

situação em comento, a Reclamante informa que a Reclamada agiu com 

ilegalidade na medida em que concedeu a outros servidores o afastamento 

remunerado para fins de qualificação, utilizando o percentual estabelecido 

no art. 10, da Resolução nº 012/2011 do CONEPE, com base no número de 

servidores da Faculdade, e negou a ela o mesmo afastamento, utilizando 

como parâmetro o número de servidores do Curso. Em análise dos 

documentos juntados na inicial, principalmente da manifestação da 

Reclamada no Id. 22979105, é possível verificar que foram utilizados 

parâmetros diversos para conceder a mesma licença ora pleiteada para 

outros servidores, justificando sua postura em uma consulta realizada à 

PRPPG, que informou que o percentual de afastamento deve ser calculado 

com base no número de docentes efetivos do curso e não da faculdade. 

Com efeito, o art. 10, da Resolução 012/2011-CONEPE, quanto ao 

percentual para afastamento, assim dispõe: “Art. 10 A concessão de 

afastamento respeitará o limite percentual abaixo descrito: I- O 

Departamento que tiver acima de 75% (setenta e cinco por cento) de 

Docentes doutores em sua lotação poderá afastar, no máximo, 10% (dez 

por cento) de seus professores efetivos (...)” (grifos) Da análise da 

referida resolução verifica-se que a palavra "departamento" tem acepção 

indeterminada, não sendo vedado à administração a interpretação do que 

seria o referido parâmetro em casos concretos, desde que utilizada de 

forma igualitária a todos os pedidos. Ocorre que, no presente caso, agora 

com todas as informações novas acostadas aos autos (em especial a 

última manifestação da própria reclamada), a administração interpretou o 

termo departamento de forma mais abrangente para um servidor aduzindo 

que se trataria da faculdade como um todo, e mais específico para a 

Reclamante, informando que se refere apenas ao curso que ela está 

lotada, impedindo o seu afastamento remunerado. Neste caso, agora com 

as novas informações, patente restou a ilegalidade da conduta da 
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Reclamada, na medida em que utilizou parâmetros diferentes para deferir 

pedidos idênticos (afastamento remunerado), violando o principio da 

igualdade consagrado no art. 5º, I, da Constituição Federal. Assim, impõe 

apenas confirmar a tutela de urgência concedida no ID. 22992754. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente 

demanda para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no ID. 

22992754 dos autos. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 

de Lei 9.099/95. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002481-38.2018.8.11.0055 Reclamante: TEMPER ROSA INDÚSTRIA DE 

VIDROS LTDA ME Reclamada: VIDRAÇARIA CRISTALFORT LTDA ME 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial e impugnação ao valor da causa, as quais serão analisadas 

juntamente com o mérito. Passo ao exame do mérito. A Reclamante alega 

na petição inicial que é credora da Reclamada por uma compra realizada 

no valor de R$ 14.647,38 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e sete reais 

e trinta e oito centavos), do qual restou pendente o valor de R$ 2.638,97 

(dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos). A 

Reclamada, em defesa, afirma que os produtos adquiridos foram quitados, 

bem como que a última compra realizada foi efetivada no valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), e não no valor afirmado pela Reclamante, 

quitados através dos cheques anexos na inicial. Em sede de impugnação, 

a Reclamante afirma que o valor do débito não refere-se à última compra e 

sim saldos devedores de várias outras compras anteriores que restaram 

em aberto. Em manifestação a Reclamada impugna os documentos, 

afirmando que desconhece os valores cobrados, pelo que quitou todos os 

produtos adquiridos, estão os documentos rasurados. Cumpre ressaltar 

que analisado o processo e os documentos a ele acostados na inicial 

verifica-se que a Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, art. 373, I do CPC. Isto porque, embora a Reclamante alegue 

ser credora da Reclamada e que os documentos apresentados seriam 

hábeis para demonstrar a relação jurídica e a origem do débito, verifico 

que não fora anexado qualquer contrato que demonstre que houve a 

compra dos produtos. No mais, os documentos apresentados não foram 

assinados pela Reclamada, ou seja, não é possível confirmar que os 

produtos tenham sido vendidos e recebidos pela Reclamada, não sendo 

anexado qualquer nota de entrega ou documento nesse sentido, pelo que 

ditos documentos foram confeccionados de forma unilateral e sem 

comprovação de reconhecimento da Reclamada. Denota-se que cabia à 

vendedora, no caso a autora, ter sido mais diligente e solicitado a 

assinatura em todas as notas fiscais quando da venda dos produtos, sob 

pena de não lograr êxito em comprovar que efetivamente os tenha vendido 

e entregue. Não se ignora a existência de uma relação entre as empresas, 

porém, era de sua responsabilidade formalizar a contratação de forma 

adequada, e assim não fazendo, assumiu o risco por conta própria. Sendo 

assim, a conclusão que se chega é que os pedidos da Reclamante não 

merecem prosperar. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE MÁQUINAS. 

DUAS DAS TRÊS NOTAS FISCAIS NÃO ESTÃO ASSINADAS PELA RÉ. 

CONVERSAS POR APLICATIVO E E-MAIL QUE NÃO SE MOSTRAM 

SUFICIENTES NO CASO EM TELA, POIS NÃO SÃO PRECISOS QUANTO 

AOS SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO DISCUTIDOS. OBRIGAÇÃO DA 

EMPRESA AUTORA, COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS, EM 

DEMONSTRAR QUE EFETIVAMENTE REALIZOU O SERVIÇO DESCRITO NA 

NOTA E QUE O VALOR ACORDADO SERIA AQUELE. REQUERENTE QUE 

ASSUMIU O RISCO AO NÃO SOLICITAR ASSINATURA DOS 

DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007194640, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

27/04/2018). G.n. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-03.2019.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

DAYARA MENDONCA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000263-03.2019.8.11.0055 Reclamante: DAYARA MENDONÇA SILVEIRA 

Reclamada: SAGE BRASIL SOFTWARE S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Indefiro ainda preliminar referente 

à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade ocorre quando da 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo à análise do mérito. A Reclamante alega 

na petição inicial que contratou um pacote de software do Reclamado para 

prestação de serviços de contabilidade, no entanto, insatisfeita com o 

sistema dadas dificuldades operacionais buscou a Reclamada para 

cancelar o serviço, sendo ofertada a versão local que cessaria as 

dificuldades de acesso e desempenho, o que foi aceito. Argumenta que 

quando da implantação foi informada que a versão local só seria 

disponibilizada após atualização do sistema operacional do único 

computador que possuía, momento em que novamente tentou cancelar o 

contrato, mas o suporte técnico informou que mesmo sem a atualização 

realizaria a implantação, o que não ocorreu, sendo o sistema bloqueado 

totalmente em 10/01/2019, mesmo com os boletos pagos mensalmente, o 

que gerou prejuízos com o pagamento e perda de clientes por não poder 

acessar os dados constantes no sistema. Diante dos fatos pugna pela 

restituição dos valores pagos, lucros cessantes e indenização por danos 

morais. A Reclamada, em defesa, alega que a Reclamante estava ciente 

de que deveria possuir equipamento adequado para o fornecimento do 

serviço, sendo os fatos narrados de responsabilidade desta, bem como 

que os serviços foram fornecidos adequadamente, inexistindo dever de 

indenizar. Da análise do processo e dos documentos a ele acostados, 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe incumbia (art. 373, II do CPC), vez que não juntou nenhum documento 

que comprove a prestação do serviço a Autora referente ao pacote 

contratado. Denota-se que em sede liminar foi requerido a disponibilidade 

dos documentos que constam do sistema, os quais somente foram 

disponibilizados após a concessão da decisão de ID. 18389408. No mais, 

a Reclamante anexa à inicial diversos e-mails comprovando que o serviço 

não foi prestado na forma contratada (Id 18208977), bem como uma tela 

indicando que seu sistema está bloqueado, impedindo o acesso aos dados 

de seus clientes (18208974). Nos citados e-mails ainda constam o pedido 

expresso de rescisão contratual, o qual não foi atendido pela empresa 

reclamada. Além disso, restou demonstrada a perda de clientes (ID. 

18209243), causando claros prejuízos à Reclamante. Sendo assim, diante 

do conjunto probatório existente no processo resta demonstrado que a 

Reclamada não procedeu à prestação dos serviços contratados pela 

Reclamante e nem apresentou qualquer justificativa plausível de sua 

omissão quando do bloqueio, fazendo com que esta ficasse sem utilizar o 

serviço devidamente contratado e ainda cobrando-o e impedindo de 

acessar os dados. Por outro lado, não vinga o argumento da reclamada no 

sentido de que os problemas teriam sido ocasionados em razão das 

configurações dos equipamentos da própria reclamante. Ora, se os 

equipamentos não suportavam o programa a ser instalado, isso deveria ter 

sido observado pela reclamada e alertado à reclamante antes da 

instalação. Não o fazendo, a reclamada não cumpriu o dever de 

informação inerente não só às relações de consumo, mas a todos os 

contratos, por força da aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Logo, 

torna-se evidente o defeito na prestação do serviço, visto que a 

Reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e 

contratou com a Reclamante, vez que não forneceu o serviço e cobrou 

por este. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente do descaso e transtornos a que fora submetida pela 

Reclamada, o que agrava a responsabilidade da empresa, sendo, sem 

sombra de dúvida, passível de indenização. Outrossim, merece 

procedência o pedido de restituição dos valores pagos nos meses em que 

o serviço não foi fornecido, bem como os lucros cessantes pelo contrato 

que a Reclamante perdeu em virtude de impossibilidade de acesso aos 

dados, devendo ser restituídos de maneira simples, não se enquadrando 

no disposto do artigo 42, parágrafo único do CDC. No entanto, não merece 

guarida o pleito de restituição do valor para contratação de empresa 

diversa, pelo que, trata-se de serviço contratado com terceiro e fornecido 

à Reclamante devidamente. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

constantes na ação e o faço para: CONDENAR o Reclamado a restituir à 

Reclamante o montante de R$ 1.402,24 (um mil, quatrocentos e dois reais 

e vinte e quatro centavos) pagos a título de mensalidade, de forma 

simples, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir de cada parcela desembolsada. 

CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante o montante de R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes, o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

legais a partir da data em que deveria ter sido recebida cada parcela. 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir da citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

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

estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001993-83.2018.8.11.0055 Reclamante: HERLAN CARLOS DAMACENA 

VIEIRA Reclamado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Reclamada: ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU EPP SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). O Segundo Reclamado arguiu preliminar 

sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. 

Denota-se que o veículo foi encaminhado ao Primeiro Reclamado em 

14/04/2015, conforme documento constante no ID. 18184081), ou seja, 

data anterior ao pleito do Reclamante de retirada do veículo e pagamento 

dos débitos, motivo pelo qual não há que se falar em responsabilidade 

deste, pelo que acolho o pleito de ilegitimidade passiva, prosseguindo-se 

face ao Primeiro Reclamado. Não há outras preliminares a enfrentar, 

irregularidades a sanar ou nulidades a declarar. Avanço à análise do 

mérito da pretensão. A pretensão esposada na inicial está calcada na 

responsabilidade civil objetiva por ato praticado por ente público estatal, no 

caso a autarquia reclamada, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição 

Federal e empresa delegatária. Adentrando especificamente no tratamento 

dado ao tema no nosso ordenamento jurídico, é tranquila na doutrina a 

ideia de que desde a Carta de 1946 até a atual Constituição Federal de 

1988, prevalece a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas 

jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviços públicos, ressalvada a possibilidade de ação 

regressiva contra o servidor ou preposto desde que, em relação a este 

último, tenha havido dolo ou culpa. O art. 37, § 6º da Constituição Federal 

consagrou a responsabilidade civil do Estado nos seguintes moldes: “as 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Com efeito, se o constituinte 

originário vinculou a responsabilização pessoal do agente público à 

presença do dolo ou da culpa, dispensando-a em relação à 

responsabilização direta da pessoa jurídica de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviço público, a toda evidência consagrou 

a teoria publicista da responsabilidade civil objetiva. Tratando-se a 

reclamada de uma autarquia estadual, não há como fugir à conclusão de 

que deve responder objetivamente pelos danos causados aos usuários 

dos serviços que presta. Diz-se objetiva porque a responsabilização 

prescinde de qualquer imersão no seu elemento subjetivo (culpa) como 

ocorre no regime jurídico comum (privado). Basta assim, a demonstração 

dos demais elementos da responsabilidade civil: ação ou omissão, nexo de 

causalidade e dano. Nessa esteira, uma vez que a responsabilidade civil 

objetiva não está vinculada à noção de culpa, admite-se como excludentes 

da responsabilidade civil apenas causas capazes de elidir o próprio liame 

de causalidade entre a conduta e o dano, quais sejam: o caso fortuito e a 

força maior, bem como a culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima. 

No caso destes autos, é possível visualizar que o reclamante pretende a 

responsabilização da autarquia reclamada ao argumento de que houve 

falha relativa à prestação do serviço, já que o veículo não foi localizado 

quando buscou retirar. Sendo essa a causa de pedir delineada na petição 

inicial, forçosa a conclusão no sentido de que é atraída para o caso em 

tela a teoria da responsabilidade objetiva. Isto implica dizer que para a 

configuração da responsabilidade civil dos reclamados, deve o reclamante 

comprovar todos os elementos da responsabilidade civil, com exceção da 

culpa; ou seja, devem demonstrar a conduta comissiva, o nexo de 

causalidade e o dano. Estabelecidas essas premissas, verifico que os 

pedidos devem ser julgados procedentes. Conforme os termos da defesa, 

verifica-se que o veículo foi baixado em 26/01/2017 (ID. 17355086) 

estando em processo de reciclagem. Denota-se que, embora haja 

previsão legal para destinação de veículos em depósito há mais de 1 (um) 

ano serem destinados à reciclagem, nos termos do artigo 328, § 16 do 

CTB, denota-se que não restou demonstrada notificação do proprietário, 

nos termos do Decreto 366/2015). Deste modo, por se tratar de 

responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo, o 

Detran/MT deve responder pelos prejuízos causados ao autor. Diante da 

impossibilidade de restituição do bem, o pleito deverá ser convertido em 

perdas e danos com o pagamento do valor com base na tabela FIPE. No 

mais, restaram configurados os danos morais no caso concreto, pelo que 

o dissabor de ter seu veículo leiloado sem a previa comunicação, 

frustrando a expectativa de recuperação do bem, circunstância esta que 

excede o dissabor comum do quotidiano. Corroborando: 

0002496-84.2013.8.19.0052 - APELAÇÃO Des(a). CARLOS AZEREDO DE 

ARAÚJO - Julgamento: 13/08/2019 - NONA CÂMARA CÍVEL TJRJ 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO SEM A PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAL E MORAL 

CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1- Da análise 

dos autos, restou incontroverso que a Rodando Legal realizou o leilão e, 

diversamente do que alega, não comprovou que procedeu às notificações 

na forma da lei, bem como não observou a existência de procedimento 

administrativo, contrariando, assim, os princípios da boa-fé administrativa 

e segurança jurídica. Ressalta-se que a mesma assume à f. 60 que a 

autora foi notificada após o leilão ter sido realizado. 2- Deste modo, por se 

tratar de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco 

administrativo, a Rodando Legal deve responder pelos prejuízos sofridos 

pela autora, vez que a venda do veículo sem as cautelas legais e a 

notificação prévia da requerente criou liame entre a conduta do réu e o 

dano sofrido. 3- Diante da impossibilidade de restituição do bem, a 

obrigação será convertida em perdas e danos. 4- O valor da indenização 

corresponderá ao valor de mercado do veículo à época do evento danoso, 

no caso, a realização do leilão, usando-se a Tabela FIPE como parâmetro 

oficial, acrescido de juros de mora e a correção monetária deverão fluir da 

data do leilão, nos termos das Súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal de 

Justiça. 5- Configurados os danos morais em razão do dissabor de ter seu 

veículo leiloado sem a prévia comunicação, bem como da frustração da 

expectativa de recuperar o bem, circunstâncias que excedem o dissabor 

comum do cotidiano. 6- Deste modo, considerando as peculiaridades do 

caso em tela, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$2.000,00 

(dois mil reais) merece majoração. No entanto, o montante será mantido à 

míngua de pedido neste sentido na apelação da autora. RECURSO 

AUTORAL PROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. 

HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 5%. Comprovados os danos, 

deve o respectivo prejuízo ser ressarcido por seu causador. Na fixação 

do quantum, deve-se considerar, além da posição social do ofendido, a 

capacidade econômica do ofensor, o grau de dolo ou culpa e a tripla 

função de representar pena ao infrator, o caráter pedagógico e a 

compensação ao lesado, observando-se sempre que a indenização por 

dano moral não pode erigir-se em causa determinante de enriquecimento 

sem causa. Para fixação do quantum, atento às diretrizes acima alinhadas 

e considerando as situações do caso concreto, inclusive considerando 

que a reclamada nada fez para diminuir as consequências do dano, 

concluo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente 

para os fins a que se propõe a indenização. Em assim sendo, o julgamento 

mais justo e equânime de acordo com o que consta dos autos, é a 

procedência do pleito inicial, no sentido de condenar a autarquia e a 

delegatária ao pagamento do valor de R$ 5.532,00 (cinco mil, quinhentos e 

trinta e dois reais) conforme tabela FIPE ao reclamante, a título de 

ressarcimento pelos danos materiais, bem como do valor de R$ 3.000,00 a 
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título de ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais (morais). Ante o 

exposto, acolho o pleito preliminar de ilegitimidade passiva da Segunda 

Reclamada, devendo ser excluída do polo passivo da presente demanda e 

julgo PROCEDENTE a reclamação face ao Primeiro Reclamado, 

condenando a autarquia e a delegatária reclamada a: RESSARCIR o valor 

de R$ 5.532,00 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais) a título de danos 

materiais, e do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC. O valor ora fixado para ressarcimento do prejuízo patrimonial 

(material) deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde a 

data do ajuizamento da ação, bem como de juros legais de 0,5% (meio por 

cento – art. 1º-F, da Lei n. 9.474/97) ao mês desde a data do fato, posto 

tratar-se de mora ex re, como assaz determina o art. 398, do Código Civil 

de 2002, e a Súmula nº 54, do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Os 

juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual”. Já o valor fixado para ressarcimento do 

prejuízo extrapatrimonial (moral) deverá ser atualizado monetariamente 

pelo INPC desde a data da prolação desta sentença, acrescido de juros de 

0,5% (meio porcento) ao mês desde a data da citação (Súmula nº 362 do 

C. STJ). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA GEANE BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 31224234). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GASPARETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

PEZÃO GUINCHO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 31235438). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001103-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001103-47.2018.8.11.0055. REQUERENTE: GILBERTO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA. 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. 

artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Deste modo, 

esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 
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auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Em síntese, trata-se 

de ação declaratória ajuizada com o propósito de ver reconhecida a 

ilegalidade da cobrança do ICMS ante a ausência de fato gerador, haja 

vista que se trata de simples deslocamento de bovinos de um 

estabelecimento para outro do mesmo contribuinte. O requerente alega 

que é Produtor rural na Fazenda Nova Agropecuária, na Cidade de Nova 

Bandeirantes/MT, imóvel rural arrendado, cuja atividade econômica faz-se 

tão somente no ramo de agropecuária (criação de bovinos para corte) e 

na Fazenda Água Boa na Cidade de Juara/MT, imóvel rural arrendado. 

Alega ainda que ante a necessidade de transferência de bovinos da 

Fazenda Nova Agropecuária em Nova Bandeirantes/MT, com destino a 

Fazenda Água Boa em Juara/MT, (ambas arrendadas pelo requerente 

para desenvolvimento de sua atividade rural) um médico veterinário 

providenciou a GUIA de Trânsito Animal – GTA nº 207716J, emitido em 

20/04/2018 junto ao INDEIA-MT, bem como que providenciou a Nota Fiscal 

nº 001148, emitida em 23/04/2018, que foram totalmente declaradas ao 

Estado requerido. Ocorre que, mesmo tendo o requerente apresentado 

documento fiscal ao Agente de Tributos Estaduais no momento da 

abordagem que ocorreu em 23/04/2018, foi elaborado o Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1134675-6 (lavrado em 25/04/2018, as 

08h25min) sob as seguintes alegações e sanções: “mercadoria 

encontrava-se desacobertada de documento fiscal. Da infração tributária 

e penalidade: Pela infração ao disposto no inciso VII do artigo 24 do 

RICMS/MT temos a aplicação da penalidade nos termos da alínea 'a', do 

inciso III, do art. 45, da lei 7098/98.” (...) “verificando-se a ausência de 

qualquer documento fiscal ou sua inidoneidade. exclui-se a aplicação de 

qualquer benefício fiscal nos termos do §4", do art. 5", da Lei 7098/98.” Em 

apertada síntese, alega ainda que as transferências de gado entre 

propriedades do requerente não se encontrava desacompanhadas de 

documento fiscal, conforme GTA emitido pelo INDEIA/MT e Nota Fiscal nº 

001148 anexo. Sendo assim defende que neste caso não há incidência de 

ICMS haja vista o simples fato de uma mercadoria transitar por 

estabelecimentos de um mesmo contribuinte não gera o fato gerador do 

ICMS, motivo pelo qual requer a procedência dos pedidos para o fim de 

declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS e aplicação da multa, ou 

alternativamente requer a nulidade do lançamento tributário ante a 

inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa. O promovido em sua defesa requer a estabilização da lide tendo 

em vista já ter apresentado contestação, não sendo possível a emenda a 

inicial, bem como que a Tutela Provisória em Caráter Antecedente não é 

compatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais, motivo pelo qual 

requer seja desentranhado todos os documentos apresentados junto a 

emenda a inicial. No mérito, requer a improcedência dos pedidos, 

dissertando acerca da legalidade da cobrança do ICMS e aplicação da 

multa, tendo em vista a ausência de documentação fiscal. Alega que, 

embora a parte autora é abrangida por diferimento do ICMS na tributação 

tal situação não o isenta de cumprir com as obrigações acessórias 

previstas em lei, especialmente, de realizar operações acobertadas por 

documentação idônea. Sustenta ainda que as cabeças de gado não 

estavam acompanhadas de documentação fiscal no momento da 

abordagem pelo agente de tributos estaduais, sendo este o motivo da 

constituição do crédito fiscal, motivo pela qual requer a improcedência do 

pedido de anulação do TAD nº 1134675-6. Deixo de acolher a preliminar 

arguida por entender ser legitimo o direito de ação do autor no presente 

caso, não havendo se falar em estabilização da lide, tendo em vista que a 

contestação foi apresentada após a emenda a inicial, na qual foi 

oportunizado o devido contraditório quanto a manifestação dos 

documentos apresentados pelo requerente. Pois bem. Da análise dos 

documentos juntados com a inicial, principalmente do Termo de Apreensão 

e Depósito de ID1134675-6, verifica-se que foi imputada ao reclamante a 

obrigação de recolhimento de ICMS, no valor de R$ 8.891,34 (oito mil 

oitocentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos) e pagamento 

de multa no valor de R$ 26.151,00 (vinte e seis mil cento e cinquenta e um 

reais), em razão do requerente realizar transferência de bovinos 

desacompanhado de documento fiscal idôneo. Segundo aduz o art. 35-A, 

da Lei 7098/98, todas as mercadorias e serviços devem vir 

acompanhadas de documento fiscal idôneo, em qualquer hipótese, ficando 

em situação irregular as mercadorias e serviços que não vierem 

acompanhadas de documentação, ou que acompanhadas, se tratar de 

documentação inidônea. No caso em tela, a Nota Fiscal apresentada junto 

a inicial, não representa documento idôneo, haja vista a ausência de data 

e hora de saída. Neste sentido, segue o entendimento esposado pelos 

Tribunais: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. 

TRANSPORTE DE GADO. NOTA FISCAL E CERTIFICADO SANITÁRIO. 

PORTE DE DOCUMENTO INIDÔNEO. AUTUAÇÃO FISCAL E APLICAÇÃO DE 

MULTA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. 1. Não explicitação da matéria trazida no agravo retido em 

razões recursais. Infringência ao § 1º do art. 1.009 do CPC. 2. No caso, o 

autor não pode querer imputar a responsabilidade pela autuação fiscal e 

aplicação de multa aos proprietários do gado que eram transportados à 

época dos fatos narrados na exordial porque efetuara o transporte de tal 

mercadoria munido da nota fiscal de produtor sem conter a indicação da 

data e do horário de saída, bem como do certificado sanitário com prazo 

de validade vencido. Cabia ao mesmo solicitar a correção de tais 

documentos aos réus, já que exercia profissionalmente o transporte de 

gado, e, naquela ocasião era o responsável pela carga durante todo o 

trajeto, inclusive da multa aplicada pelo Fisco em razão de portar 

documento inidôneo, nos termos dos arts. 7º, III, b e 43, ambos da Lei 

Estadual nº 8.820.89 e do art. 13 dos Livros I e II do Decreto nº 37.699/97. 

3. Descabe a indenização dos danos materiais (perdas e danos), pois que 

os demandados não podem... ser responsabilizados pelas consequências 

atinentes à obrigação tributária que cabia ao demandante por força de lei e 

regulamento, conforme alhures referido. Da mesma forma, não prospera a 

pretensão de reparação dos danos morais porque não configurados, na 

hipótese. 4. Sentença de improcedência mantida por seus próprios 

fundamentos. 5. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 

1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária 

fixada na sentença, observada a gratuidade da Justiça. AGRAVO RETIDO 

NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077209948, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). (TJ-RS - AC: 

70077209948 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 

19/04/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/04/2018) Nos termos do art. 35-B, II, da Lei 7098/98, 

considera-se inidôneo o documento que não contenha as indicações 

necessárias à perfeita identificação da operação, como por exemplo a 

data e hora de saída, o que se verifica no caso em debate. Assim, 

considerando as informações constantes no referido TAD, as 

declarações do reclamante, bem como a presunção de veracidade dos 

documentos públicos não é possível vislumbrar a ilegalidade da multa 

aplicada ao reclamante. Por fim, o que a documentação acostada aos 

autos revela é, ao contrário do que sustenta o reclamante, que a 

mercadoria estava sim acompanhada de nota fiscal, esta não é idônea, 

conforme já explicitado acima. O que a realidade documental demonstra é 

que, aparentemente, havia a irregularidade constatada pelo agente 

público. Consequentemente, é possível visualizar que efetivamente 

ocorreu a violação à obrigação acessória descrita no auto. Entendo que 

quanto ao mérito, improcedem os pedidos contidos na inicial. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS, julgando-se assim extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000799-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON GONCALVES LIBERATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA Trata-se de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada, promovida por WELITON GONCALVES LIBERATO, 

contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) e o ESTADO DO MATO 

GROSSO, pleiteando que os referidos entes públicos promovam meios de 

fornecer PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DE EXERESE DE TUMOR DE PELE 

E ANEXOS e todo o tratamento necessário ao seu restabelecimento, por 

ter sofrido trauma na mão e perna. No mais, dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 

O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do 

CPC/15, porque a demanda não exige a produção de provas, 

considerando que a matéria versada é unicamente de direito. Antes de 

adentrar-se no mérito da demanda, necessário decidir as preliminares 

aventadas. De início, não se acolhe o pedido de extinção do processo por 

ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a responsabilidade pelo 

fornecimento do procedimento pleiteado é do reclamado Estado do Mato 

Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o dever da União, dos 

Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, 

dentro das suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, 

tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação 

na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, em seus artigos 

196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, ‘verbis’: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Ab initio, rejeito as alegações de ausência de interesse processual e a 

inexistência da possibilidade jurídica do pedido. Cumpre mencionar, que o 

SUS, através de seus integrantes, a União, os Estados, Distrito Federal e 

Municípios, é compelido à prestação de serviços de saúde, sob os 

princípios da universalidade e integralidade. Nesse contexto, o dever da 

União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos 

necessários, dentro das suas competências, ao benefício da saúde de 

seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de 

regulamentação na legislação infraconstitucional. A preliminar de 

impertinência da aplicação da multa, não prospera, uma vez que sequer foi 

fixada nos autos. Pois bem. Verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passo à análise do mérito. No tocante ao pedido 

formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, que se 

refere à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais 

à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um 

dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

inexistindo benefício de ordem ou direito de regresso. Transparece 

inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem 

estar daqueles que necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, 

a não ser pelas vias judiciais. Notadamente, sequer se poderia falar em 

ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo 

ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o exercício da 

jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo constitucional 

violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem 

constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça 

a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é dever do 

Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar assistência 

integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos 

cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade 

demasiada a determinado ente, nem em violação da separação de poderes 

e nem em lesão ao princípio da isonomia dos cidadãos. De outra banda, 

registra-se que a impossibilidade de se onerar a parte reclamada somente 

pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, desde que 
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devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição econômica, e 

depois de efetuada uma análise casuística da pretensão judicializada 

acerca da razoabilidade do pedido deduzido pelo reclamante frente à 

sociedade. No caso concreto, os reclamados não trouxeram aos autos 

prova de ausência dessa disponibilidade financeira para deixar de atender 

ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a pretensão deduzida em 

juízo é razoável porque o reclamante busca preservar a dignidade humana 

que é conseqüência da própria existência do homem. Caso queiram ainda 

as partes reclamadas que o preço do procedimento cirúrgico pleiteado 

obedeça à tabela SUS devem cumprir a decisão judicial, dado que 

impossível vincular e interferir no preço do serviço de terceiro alheio ao 

processo. Posto isso, procedente o pedido inicial para fornecimento da 

cirurgia em comento. Finalizando, no mérito não prospera o pedido para 

fornecimento de “todo o tratamento necessário para restabelecimento da 

saúde”, porque não especificado. No âmbito do Sistema dos Juizados 

Especiais, embora excepcionalmente seja admitido o pedido genérico na 

fase inicial da ação (§ 2º, artigo 14, Lei 9.099/95), entende-se que na fase 

decisória da demanda tal pedido já deva estar com objeto e valor 

especificados e determinados (inciso III, § 1º, artigo 14), o que não 

ocorreu para o pedido de fornecimento de “todo o tratamento necessário 

para restabelecimento da saúde” dos autos. Mais ainda, “não se admitirá 

sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido” 

(parágrafo único, art. 38, Lei 9.099/95), no Juizado Especial, restando 

improcedente. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO em favor de WELITON GONCALVES LIBERATO, para o fim de 

condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o 

ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem 

PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS, 

conforme prescrição médica. Consigno que em razão de não ter sido 

apresentado até o presente momento orçamento do procedimento 

vindicado, eventual cumprimento de sentença ou execução provisória 

destes autos ficarão restritos ao teto estabelecido no artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Defiro o benefício da Justiça Gratuita, nos termo da Lei 

1060/50. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a decisão 

de antecipação de tutela, nos termos dessa decisão. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de Abril de 2020. 

LIVRADA A. GAETE Matrícula nº 40.669 Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002836-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VERCIANO NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002836-14.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ANTONIO VERCIANO NETO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO VERCIANO 

NETO em face de ESTADO DE MATO GROSSO. É o suficiente a relatar. 

PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA Evidencia-se a legitimidade 

passiva do Estado de Mato Grosso pelo simples fato de ser o sujeito ativo 

do IPVA e do Protesto. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Quanto a 

preliminar de falta de interesse de agir, está não deve prosperar, uma vez 

que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo 

qual entendo pela sua rejeição. Fundamento e decido. Alega o requerente 

que foi proprietário do veículo Passat GTS Pointer, 1986/1987, placas 

AU-1553 (em 1988) e JYA-5803 (em 1996), Renavan nº 125510390 e 

chassi nº 9BWZZZ32ZHP006730, álcool, registrado em Cuiabá/MT, 

conforme se demonstra pelos documentos em anexo. Informa que em 

1995 o veículo foi alienado ao Sr. Cesar Sampaio, o qual por sua vez 

alienou para o Sr. John Wesley Sampaio. Algum tempo após a alienação o 

Sr. John Wesley Sampaio sofreu um acidente com este veículo, vindo a 

falecer. O veículo teve perda total, ficando retido no pátio da Polícia Civil de 

Diamantino por muitos anos. O requerente alega ainda que sofreu 

encargos tributários referentes ao veículo o que ocasionou na propositura 

da ação de obrigação de fazer que tramitou nesta Comarca sob o nº 

8012415-66.2016.0.11.0055, no qual obteve provimento parcial para que o 

Dretan/MT realizasse a baixa definitiva do veículo. Ocorre que mesmo 

após o julgamento proferido nos autos do processo acima descrito (sendo 

reconhecida a transferência de propriedade do bem e determinada a baixa 

definitiva do veículo), o Estado de Mato Grosso manteve seu nome inscrito 

em dívida ativa referentes ao IPVA dos anos de 2014, 2015 e 2016, motivo 

pelo qual requer a procedência dos pedidos para declarar inexigibilidade 

dos débito e consequentemente a baixa definitiva do protesto, bem como 

indenização por danos morais. Em contestação, a reclamada alega, em 

síntese, ausência de comprovação das alegações da inicial. Requer a 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Dá análise dos autos, 

especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos 

confirmam as alegações do requerente notadamente quanto a decisão 

judicial exarada nos autos nº 8012415-66.2016.0.11.0055, o qual 

reconheceu a transferência de propriedade do bem e determinou a baixa 

definitiva do veículo, haja vista que as provas de que o veículo em questão 

foi submetido a um sinistro que veio a torna-lo inutilizável há mais de 20 

anos. Alegação esta não desconstituída ou modificada pela reclamada. 

Não obstante a determinação judicial acima, verifica-se que o Estado de 

Mato Grosso não figurou no polo passivo, razão pela qual não recaiu 

sobre ele nenhuma obrigação, em razão dos limites subjetivos da coisa 

julgada, sendo que a sentença faz coisa julgada entre as partes, não 

podendo prejudicar terceiros, motivo pelo qual o requerente promove esta 

ação. Neste sentido, analisando o que fora exposto pelo requerente, 

verifica-se que evidentemente ocorreu a perda total do veículo, situação 

esta que não há que falar em cobrança de IPVA após a data do fato. A 

conclusão é subtraída do Decreto nº 1.977/2000 que dispõe em seu artigo 

35-B que os débitos de IPVA relativos a veículos objeto de perda total 

serão cancelados a partir da data do evento. Além disso, o § 1º do mesmo 

artigo condiciona o cancelamento do débito à comprovação da baixa do 

veículo no cadastro específico no DETRAN-MT. Os documentos anexos 

junto a inicial, daquele processo, indicam que o Detran realizou a baixa 

a p e n a s  e m  2 8 / 1 1 / 2 0 1 9  ( I D  2 7 9 6 2 2 6 8 ,  P r o c e s s o  n . 

8012415-66.2016.8.11.0055), ou seja, após o lançamento dos débitos 

tributários e protesto das CDAs n. 20192867540, 20192105963 e 

20191449144. Contudo, pela simples observação da lei de regência é 

evidente que esta estabelece que o imposto é inexigível a partir da data do 

evento, sendo necessária sua exata observância. Desta feita, tendo o 

Detran/MT realizado a baixa definitiva do veículo, independente da data, 

deveria de pronto comunicar ao titular do imposto em questão para que 

tomasse as medidas necessárias para cessar as cobranças do referido 

tributo relativos ao fato gerador ocorrido após o sinistro. Ademais, quanto 

a comunicação junto ao Detran de alienação do veículo exigida no artigo 

134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), verifica-se que 

neste caso não se aplica haja vista que a alienação do veículo ocorreu em 

1995, neste sentido é o entendimento jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR AVIGÊNCIA DO 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DETRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE DO BEM. VEÍCULO ENVOLVIDO EMSINISTRO. PERDA 

TOTAL. NECESSIDADE DE BAIXA DEFINITIVA DO VEÍCULO JUNTO AO 

REGISTRO DO DETRAN/MT. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO. Se a 

alienação do bem ocorreu antes da vigência do Código de Trânsito 

Brasileiro, não se aplica o art. 134 do CTB que obriga o antigo proprietário 

a134comunicar a venda do bem ao órgão de trânsito.“ A Lei nº 5.108/66, 

regulamentada pelo Decreto nº 62.127/68, não previa qualquer exigência 

em relação ao antigo proprietário de comunicar a venda do veículo ao 

órgão de trânsito, de modo que diante da ausência de expressa 

disposição legal não pode ser imposta a responsabilidade pela não 

efetivação da transferência do bem. - Considerando, na hipótese, que a 

transferência do veículos e concretiza com a tradição e não com o 
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registro na repartição de trânsito, que gera somente uma presunção de 

propriedade, justifica-se o deferimento do pedido de baixa do veículo junto 

ao registro do Detran/MG”.(TJ-MG - AC:10223110132469001 MG, Relator: 

Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento:19/11/2013, Câmaras Cíveis / 

2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:02/12/2013) Da conclusão lógica 

do decorrer da fundamentação resta evidente que os débitos posteriores 

ao evento/sinistro são considerados inexigíveis, e, por consequência é 

ilegítimo o protesto do título de débitos tributários lançados neste período. 

Nestes termos, considerando a alienação e sinistro de veículo, não há 

efetivamente como considerar a ocorrência de fato gerador haja vista que 

este decore da propriedade do veículo. Ainda, o bem não compõe o 

acervo patrimonial do promovente, não há como efetivamente considerar a 

ocorrência do fato gerador. No que diz respeito ao dano moral a consulta 

aportada ao feito demonstra que o demandado realizou o protesto em 

nome do requerente de forma indevida. É inafastável a conclusão de que o 

requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do 

código de Processo Civil e não comprovou que existe, ainda ativa, a 

relação jurídico tributária referente ao veículo, tendo em vista que o mesmo 

foi objeto de furto. Com isso, resta evidenciada a irregularidade da dívida. 

Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso 

concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura 

dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do 

valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses 

excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a 

importância fixada. 2. No presente caso, para rever o entendimento da 

Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o 

valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto 

fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 

3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE 

RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 

10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as 

condições do caso concreto, deve permanecer nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o 

exposto, opino procedência da pretensão contida na inicial, apenas para: 

DECLARAR a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, 

e, consequentemente declarar inexistente os débitos correspondentes a 

qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade 

decorrente do veículo descrito na petição inicial, (cujo fato gerador tenha 

ocorrido após a ocorrência do sinistro dia 22.01.1996), vencidos ou 

vincendos, bem como para determinar o cancelamento definitivo do 

protesto descrito na inicial e a consequente exclusão do nome da 

reclamante definitivamente dos órgãos de proteção ao crédito, 

especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda; 

DETERMINO, ainda que a reclamada realize a regularização cadastral dos 

registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário para 

evitar responsabilidades futuras; CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano 

moral, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês desde a data 

do protesto indevido e de correção monetária, desde a citação, pelo 

IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida no 

RE 870947/SE (tema 810 – STF), e, de consequência, DECLARA-SE 

extinto o processo, com resolução de mérito, com na forma do art. 487, I, 

do CPC; Mantenho e torno definitiva a liminar concedida em todos os seus 

termos, devendo a reclamada realizar a baixa definitiva do protesto em 

nome do requerente. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 31144047). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 16 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 16 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI JUNIOR KUNZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente a audiência de 

conciliação realizada na data de 02 de março de 2020, às 14h30 min (cf. 

ID n. 29755692), embora devidamente citada (cf. ID n.28207670). Neste 

contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

702,31(setecentos e dois reais e trinta e um centavos)[5], uma vez que a 

parte ré adquiriu produtos, porém, inadimplido sua obrigação de 

pagamento. Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado 

procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré ao 

pagamento da quantia acima citada devidamente corrigida monetariamente 

e com incidência de juros. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implica na procedência parcial do 

pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o 

pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para 

condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 702,31(setecentos e 

dois reais e trinta e um centavos), que deverá ser acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples a partir do 

vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir da 

data do vencimento de cada obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 16 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga 

Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 16 de Abril 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência 

de juros legais, de acordo com os documentos juntados com a petição 

inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-71.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28228365). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 16 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 16 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 
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togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-65.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES (INTERESSADO)

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente a audiência de 

conciliação realizada na data de 12 de Fevereiro de 2020, às 14h30 min 

(cf. ID n. 29146512), embora devidamente citada (cf. ID n.26165249). 

Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

203,11 (duzentos e três reais e onze centavos)[5], uma vez que a parte ré 

adquiriu produtos, porém, inadimplido sua obrigação de pagamento. Por tal 

razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da 

presente ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima 

citada devidamente corrigida monetariamente e com incidência de juros. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos 

autos, implica na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a 

requerida ao pagamento no valor de R$ 203,11 (duzentos e três reais e 

onze centavo, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, na forma simples a partir do vencimento de cada obrigação 

e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada 

obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de Abril de 

2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de Abril 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais, de acordo 

com os documentos juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 
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e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente a audiência de 

conciliação realizada na data de 02 de março de 2020, às 15h30 min (cf. 

ID n. 29762326), embora devidamente citada (cf. ID n.27893186). Neste 

contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

330,57 (trezentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos)[5], uma vez 

que a parte ré adquiriu produtos, porém, inadimplido sua obrigação de 

pagamento. Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado 

procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré ao 

pagamento da quantia acima citada devidamente corrigida monetariamente 

e com incidência de juros. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implica na procedência parcial do 

pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o 

pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para 

condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 330,57 (trezentos e 

trinta reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples a partir do 

vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir da 

data do vencimento de cada obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 16 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga 

Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT,16 de Abril 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência 

de juros legais, de acordo com os documentos juntados com a petição 

inicial.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001346-88.2018.8.11.0055. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por 

ESTADO DE MATO GROSSO. No caso, requer o impugnante, seja recebida 

a presente Impugnação, declarando o Excesso na execução. O pleito não 

merece acolhimento. Haja vista que os cálculos apresentado pelo 

exequente no id. 22332749 - Outros documentos (Cumprimento de 

Sentença João Batista de Oliveira), estão em observância ao Dispositivo 

da sentença + aplicação de multa conforme Acórdão, conforme se 

verifica: “Sentença: (...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para Condenar a ré ESTADO 

DE MATO GROSSO ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Acórdão: (...) Por outro lado, 

condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos 

termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da 

condenação.” Neste sentido, o cálculo referente aos danos morais 

apresentado pelo exequente, o qual apresenta período de correção de 

23/01/2019(data da sentença) a 05/08/2019 (data do pedido de 

cumprimento de sentença) e aplicação de juros de 1% entre 25/05/2018 

(data da citação) a 05/08/2019, observando assim dispositivo da 

sentença. Ademais, a impugnada sustenta que a aplicação da multa de 

15% sobre o valor da condenação foi equivocadamente calculada com 

base no valor atualizado na condenação, e não no valor comum de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), motivo pelo qual há excesso de execução. No 

entanto, não há que se falar em equivoco haja vista que a aplicação da 

multa prevista na segunda parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que a multa 

é sobre o valor corrigido da condenação, ou, em caso de não haver 

condenação do valor corrigido da causa. Desta forma, não há que falar 

em excesso de execução. Assim, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e consequentemente determino o 

prosseguimento do feito, nos termos legais. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA 

JESUS CAETANO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, intime-se a parte exequente para 

manifestação no prazo de 10 dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito
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1002431-12.2018.8.11.0055 Requerente:  REBECA MARQUES 
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Considerando o levantamento do valor depositado (ID. 30091458), sem 
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qualquer requerimento posterior, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 do Código de 

Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001060-13.2018.8.11.0055 Requerente: EDINALDO RODRIGUES DO 

PRADO Requerida: TELEFÔNICA BRASIL S/A S E N T E N Ç A 

Considerando o levantamento do valor depositado (ID. 29112156), sem 

qualquer requerimento posterior, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 do Código de 

Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000494-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA PRISCILA PRAXEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000494-30.2019.8.11.0055 Reclamante: PAMELLA PRISCILA PRAXEDES 

Reclamado: BANCO DO BRASIL S/A S E N T E N Ç A Embora 

comprovadamente intimada – Id. 23948781 -, a Autora deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa, conforme mov. 26877430. Destaca-se que o patrono da parte 

reclamante compareceu ao ato e não apresentou qualquer justificativa ou 

requerimento. A parte reclamada compareceu ao ato, representada por 

preposto, que requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito em 

face da desistência tácita da parte reclamante, bem como a condenação 

da mesma nas custas processuais. A presença das partes nas 

audiências é obrigatória, devendo as mesmas apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

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

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

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

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas decorre do 

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

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

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

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

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

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

9.099/1995, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de 

mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), OPINO pela 

CONDENAÇÃO da parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

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

Intime-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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1001877-43.2019.8.11.0055 Reclamante: ADRIANO HELLENSBERGER 

FERREIRA Reclamado: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de ausência de interesse 

de agir, pelo que não é obrigatória discussão administrativa. Superada a 

preliminar, passo ao exame do mérito. O Reclamante pleiteia indenização 

por danos morais e materiais argumentando que foi obrigado a negociar a 

dívida que possuía com o Reclamado para que pudesse receber o salário, 

pelo que havia sido contratado com uma empresa a qual somente 

efetivava os pagamentos através deste. Argumenta que não houve opção 

de abrir nova conta, pelo que foi obrigado a renegociar o débito, o qual 

perfaz cerca de 20% do seu ganho mensal. O Reclamado, em defesa, 

afirma que houve contratação sem qualquer vício de consentimento, 

inexistindo qualquer irregularidade ou dever de indenizar. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que razão não 

assiste ao Reclamante. O presente caso refere-se a relação de consumo, 

onde a parte autora está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, 

sendo o requerido o fornecedor de serviços. Dispõe o art. 3º, do Código 

de Defesa do Consumidor refere: “Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”. E, continua o 

dispositivo, em seu parágrafo segundo: “Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista.” No caso dos autos a 

inversão do ônus da prova é legal, e está prevista no art. 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, referindo-se a defeito do serviço, que refere: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. Em análise aos 

documentos constantes nos autos, é possível verificar que não restou 

demonstrado qualquer vício de consentimento, pelo que trata-se de prova 

que deveria ter sido produzida pelo Reclamante, por constituir prova 

mínima do direito postulado, sendo impossível determinar ao Reclamado a 

produção de prova negativa. Portanto, ao contrário do que sustenta o 

Reclamante, não há nos autos nenhuma prova que demonstre ter sido 

enganado ou ter realizado o negócio por ter sido induzido a erro ou em 

virtude de qualquer vício de consentimento. Assim, não há que se falar em 

rescisão do contrato e restituição de valores, tampouco em condenação 

do Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, já que 

ausente ilegalidade em seu agir. Corroborando: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE 

VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA REALIZAÇÃO DE 

COMPRA E VENDA. CONTRATO REALIZADO NA FORMA DE CONSÓRCIO. 

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. PROVA DOS AUTOS 

QUE PERMITE CONCLUIR PELA CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DA 

MODALIDADE DE NEGÓCIO REALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDE NO 

AGIR DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71009164088, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 13-04-2020) Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulado na inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ALMEIDA MIQUELETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001108-35.2019.8.11.0055 Reclamante: PATRICIA DE ALMEIDA 

MIQUELETTI Reclamada: DECOLAR.COM LTDA Reclamada: GOL LINHAS 

AÉREAS INTELIGENTES S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia 

do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que 

dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 

parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 
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9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelo réu (Falta 

de Interesse de Agir, Inépcia da Petição Inicial e Incompetência do Juizado 

Especial). Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo 

demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das 

questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia 

do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se 

em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não 

tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo à 

análise do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais e 

materiais alegando não embarcou em voo contratado pela Reclamada com 

itinerário previsto para 02/01/2019, 9:55h, saindo de São Paulo-SP com 

destino a Cuiabá-MT mesmo chegando ao aeroporto às 7:10h e estando 

em frente ao portão de embarque indicado, pelo que, quando foi buscar 

informação, foi informada que o voo havia decolado. Argumenta que 

buscou reagendar o voo, no entanto foi ofertado novo voo com valores os 

quais não poderia arcar, finalizando a viagem por via terrestre, pleiteando 

a restituição do valor das passagens, restituição de valores pagos para 

transporte terrestre e indenização por danos morais. A Primeira 

Reclamada afirma que não possui responsabilidade sobre os eventos. A 

Segunda Reclamada, em sua defesa, alega que a Reclamante e o outro 

passageiro não se apresentaram para o embarque, motivo pelo qual se 

configurou o chamado no show. Assevera, pois, que houve culpa 

exclusiva da Reclamante, pelo que realizou o check in mas não 

compareceu ao portão de embarque, bem como que são feitas 3 (três) 

chamadas e a Reclamante não compareceu para embarque, inexistindo 

dever de indenizar. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que embora a Reclamante afirme que estava 

aguardando no portão de embarque com antecedência e não pôde 

embarcar por falha na prestação de serviço, não apresentou nenhuma 

prova nesse sentido. A Reclamante apresenta mensagens trocadas com 

seu esposo, no entanto, ditas mensagens comprovam que estava no 

aeroporto, fato este incontroverso, mas não que tenha comparecido ao 

portão de embarque. É de conhecimento comum que há a necessidade de 

comparecimento ao portão de embarque com antecedência, e, embora não 

tenha sido informado pelas partes qual o portão em que estava previsto o 

embarque, denota-se que a situação narrada leva a crer que a 

Reclamante se dirigiu ao portão errado, não restando demonstrado pela 

Reclamante que houve o comparecimento no portão de embarque correto, 

não podendo se atribuir a responsabilidade à Reclamada, pelo que o voo 

partiu e os demais passageiros embarcaram. Desta feita, resta 

configurada a excludente de responsabilidade da Reclamada e 

configurada a culpa exclusiva da Reclamante. No mais, o argumento de 

que sofreu abalo moral em face de não ter embarcado também não 

merece prosperar, uma vez que o fato decorreu do atraso do Reclamante 

para o embarque inicial, inexistindo ato ilícito praticado pela Reclamada. 

Corroborando: Ementa: “RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. 

OVERBOOKING NÃO DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTOR QUE NÃO COMPARECEU AO 

EMBARQUE NO HORÁRIO ESTIPULADO PARA O VOO. NO SHOW. 

RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE PRODUZIR 

PROVAS MINIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AUTOR QUE 

DEU CAUSA AOS PRÓPRIOS TRANSTORNOS VIVENCIADOS. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007863491, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires 

Tedesco, Julgado em 26/04/2019)”. Sendo assim, concluo que a 

Reclamante não conseguiu demonstrar o abalo moral que alega ter sofrido, 

não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe competia, motivo 

pelo qual a ação é de ser julgada improcedente. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pela Reclamante, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002191-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente a audiência de 

conciliação realizada na data de 27 de Fevereiro de 2020, às 10h00 min 

(cf. ID n.29627056), embora devidamente citada (cf. ID n. 27856058). 

Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Narra à parte autora que contratou com a ré pelo 

recebimento mensal de revistas durante o período de 12 meses, em 
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contraprestação pecuniária de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove 

reais), parcelados no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 49,91(quarenta 

e nove reais e noventa e um centavos). No entanto, afirma que a ré 

debitou o valor integral em sua conta corrente. Aduz que tentou o 

cancelamento do contrato e estorno dos valores descontados, que 

buscou solucionar o problema por meio de e-mail e PROCON a ré se 

comprometeu de realizar a restituição do valor pago, porém, não cumpriu o 

acordo. Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o 

pedido da presente ação para declarar inexiste o contrato entabulado 

entre as partes e a condenação a parte ré na devolução de R$ 599,00 

(quinhentos e noventa e nove reais), devidamente corrigida 

monetariamente e com incidência de juros. No caso em tela, nota-se que 

os documentos juntados (24504762), mostram-se válidos, contendo o 

nome das partes, o valor da dos descontos, a forma de pagamento, os 

objetos que estão inclusos no contrato nº 13028388, tornando assim o 

aludido fato incontroverso. Desse modo, a matéria fática que poderia vir a 

ser contestada pela ré, ante à sua revelia, deve ser presumida verdadeira, 

mormente porque não há elementos objetivos para ensejar entendimento 

contrário. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não 

apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, implica na procedência parcial do pedido, pelo que 

é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por 

parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para: a) Declarar 

inexistente o contrato nº 13028388 que dá lastro as cobranças indevidas, 

bem como declarar inexigíveis as cobranças deste advindas; b) Condenar 

a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa 

e nove reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, na forma simples a partir do vencimento de cada obrigação 

e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada 

obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de Abril de 

2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de Abril 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUZENIR DE GODOI MORENO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELVAIR PINTO MAGALHAES OAB - MT16223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente a audiência de 

conciliação realizada na data de 19 de Fevereiro de 2020, às 14h30 min 

(cf. ID n.29424010), embora devidamente citada (cf. ID n. 27852980). 

Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Narra à parte autora que contratou com a ré pelo 

recebimento mensal de 04 (quatro) revistas durante o período de 12 

meses, em contraprestação pecuniária de R$ 718,80 (setecentos e 

dezoito reais e oitenta centavos), parcelados no cartão de crédito em 12 

vezes de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), cujos 

valores foram debitados mensalmente em seu cartão de crédito Afirma 

que as revistas não foram enviadas em seu endereço, buscou solucionar 

o problema por meio de e-mail, porém, a ré não adimpliu o contrato, que tal 

situação gerou danos morais. Por tal razão, requer a parte autora que seja 

julgado procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré 

ao pagamento na forma dobrada da quantia acima citada, devidamente 

corrigida monetariamente e com incidência de juros, bem como 

condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. No 

caso em tela, nota-se que os documentos juntados (24127225), 

mostram-se válidos, contendo o nome das partes, o valor da dos 

descontos, a forma de pagamento, os objetos que estão inclusos no 

contrato nº 13197612, tornando assim o aludido fato incontroverso. Desse 

modo, a matéria fática que poderia vir a ser contestada pela ré, ante à sua 

revelia, deve ser presumida verdadeira, mormente porque não há 

elementos objetivos para ensejar entendimento contrário. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implica na 

procedência parcial do pedido Depreende-se dos autos que a ré não 

efetuou a entrega das revistas, (cf. ID nº 24127551) fica constatado o 

vício na prestação de serviços e, portanto, a teor do art. 18, §1º, inciso II, 

do C.D.C., a autora faz jus à rescisão do contrato, com a consequente 

devolução dos valores que foram pagos à ré, para que seja restabelecido 

o status quo ante. Entretanto, quanto ao pedido de repetição de indébito 

formulado pela parte autora, esse fica rejeitado, primeiro porque as 

cobranças eram devidas, por força do contrato de venda e compra 

firmado entre as partes, e, segundo, porque não há prova da má-fé da 

empresa ré em sua conduta. Sendo assim, não verificados os dois 

mencionados requisitos fundamentais para aplicação do art. 42, parágrafo 
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único, de rigor a improcedência do pedido de devolução em dobro dos 

valores cobrados pela ré. Por oportuno, o dispositivo no art. 14 do Código 

de Defesa do Consumidor preceitua que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” Com efeito, conforme se depreende da leitura do 

supracitado dispositivo legal, a responsabilidade do prestador de serviços 

é de natureza objetiva, isto é, independente de culpa, exigindo-se tão só a 

comprovação da conduta, do nexo de causalidade e do dano, como 

requisitos ensejadores do seu dever de indenizar a parte lesada. Neste 

sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in 

verbis: GRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

SEGMENTO À APELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – 

COMPRA DE PRDUTO VIA INTERNET- PRODUTO NÃO ENTREGUE - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR RAZOÁVEL - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – 

SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO CPC - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O agravo regimental interposto não 

está apto a modificar a decisão monocrática recorrida, que confirmou 

sentença de parcial procedência de indenização por dano moral 

decorrente do não RECEBIMENTO de PRODUTO adquirido PRODUTO via 

INTERNET. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração 

do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à 

procedência do pleito indenizatório. O valor arbitrado em atendimento ao 

duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e 

dentro dos parâmetros da razoabilidade não comporta reforma. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos. Precedentes (AgRg no RE 

614.967, AgRg no RE 778.371 e REsp 660.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª 

Turma, julg. em 18/09/2014, DJe 01/10/2014). Tal circunstancia supera (e 

muito) o que se convencionou a chamar de “meros aborrecimentos”, 

devendo a empresa ré ser compelida a compensar os danos desta 

conduta advindos, em especial por ter responsabilidade objetiva no 

presente caso (cf. art. 14 do CDC). Posto isso, considerando-se as 

circunstâncias do caso a condição econômica das partes, o caráter 

pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais a ser pago pela parte ré é justo. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALEMTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para: a) Declarar inexistente o 

contrato nº 13197612, que dá lastro as cobranças indevidas, bem como 

declarar inexigíveis as cobranças deste advindas; b) Condenar a ré ao 

pagamento ao autor do valor de R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais e 

oitenta centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma simples a partir do vencimento de cada 

obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento 

de cada obrigação. c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento), ao mês, a partir do evento danoso 

– data da inscrição indevida – (cf. súmula 54 do STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por 

se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de Abril de 2020. 

LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de Abril 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010145-06.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETHE THEREZINHA PSCHEIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por OI S.A em face de LIZETHE THEREZINHA PSCHEIDT. Em síntese, os 

embargos versam sobre excesso de execução, aduz a executada que 

efetuou o pagamento da condenação no importe de R$ 10.816,30 (dez mil 

oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos), sendo o valor levantado 

pela Exequente, em alvará (cf. ID 6317699). Afirma que inexiste saldo 

remanescente a ser pago pela executada. Os embargados apresentaram 

manifestação divergindo integralmente das alegações da embargante. 

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão a 

embargante. Não há falar em excesso de execução, uma vez que houve 

pagamento parcial do débito, sendo devido o valor remanescente no 

importe de R$ 1.514,53 (mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e três 

centavos). Por fim, não verifico equívoco nos parâmetros adotados pelos 

embargados em sua planilha de cálculos (cf.ID 27672423), razão pela qual 

afasto o excesso de execução pretendido. 3. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer a 

liquidez, certeza e exigibilidade do titulo judicial, bem como por não 

verificar excesso de execução. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 16 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula 

40669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

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

estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 
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e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. F. PINTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001874-88.2019.8.11.0055 Reclamante: J. L. F. PINTO & CIA LTDA ME 

Reclamada: SERASA S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Passo ao exame do mérito. Afirma a Reclamante que por exigência de uma 

empresa que presta serviço aderiu ao “portal digital Serasa” ofertado pela 

Reclamada, sendo emitido boleto com vencimento para 25/02/2019, quitado 

em 20/02/2019. Argumenta que em 07/08/2019 buscou a Caixa Econômica 

Federal no intuito de contratar empréstimo (pré-aprovado) para adquirir um 

caminhão usado (ferramenta de trabalho), empréstimo que foi negado, 

tendo em vista a inserção do nome no órgão de proteção ao crédito 

Reclamado. Afirma ainda que não recebeu qualquer notificação, bem como 

que buscou a Reclamada, a qual reconheceu que a inserção era indevida 

e promoveu a exclusão. Diante dos fatos pleiteia indenização por danos 

morais. A Reclamada, em contestação, afirma que a Reclamante não 

comprova que suportou prejuízos com o fato, bem como que a Autora 

contatou a empresa em 07/08/2019 e a exclusão se deu dois dias depois, 

inexistindo dever de indenizar. Incumbe à Reclamada provar a veracidade 

de suas alegações em relação à legalidade da inserção do nome da 

Reclamante em órgãos de proteção ao crédito, isto porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. “In casu”, 

a Reclamante faz prova de que quitou o débito antes mesmo do 

vencimento, bem como, somado à confissão da Reclamada, somente 

houve exclusão após contato. Convém ainda salientar que a Reclamada 

não comprova que notificou a Reclamante da previsibilidade de inscrição, 

o que poderia ter impedido a inserção e as consequências narradas na 

inicial. Destarte, resta evidenciado o dever de indenizar, não pautando 

dúvidas quanto ao fato de que a pessoa jurídica sofre dano presumido 

quando da inscrição indevida, em virtude de abalo de crédito. 

Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL- DIREITO DO CONSUMIDOR – 

PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – FLUÊNCIA DA VIGÊNCIA 

CONTRATUAL -RESCISÃO UNILATERAL – AVISO PRÉVIO – COBRANÇA 

-INSCRIÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA - ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – - DANO MORAL É abusiva a cláusula que vincula o consumidor 

a contrato de prestação de serviços, estipulando o término da vigência 

contratual como o único momento hábil para a rescisão unilateral. O dano 

moral pela inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito é 

presumido, mesmo em se tratando de pessoa jurídica. (TJDF – Apelação 

Cível 20140110557265 – 4ª Turma Cível – Publicado no DJE 02/06/2015 pg. 

276 – Julgamento: 04/03/2015 – Des. Sérgio Rocha). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes na ação e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE FREITAS VIEIRA 01415983100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002010-85.2019.8.11.0055 Reclamante: FRANCIELLE FREITAS VIEIRA 

Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

impugnação do valor da causa, pelo que trata-se da pretensão pecuniária 

da Reclamante. Passo à analise do mérito. A Reclamante alega que possui 

conta com o Reclamado e que enviou via Correios 4 (quatro) cheques 

pré-datados para as datas de 02/08/2019, 02/09/2019, 02/10/2019 e 

02/11/2019, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada, 

para pagamento de mercadorias adquiridas, no entanto estes foram 

extraviados e descontados todos antecipadamente em 10/07/2019. Diante 
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dos fatos pleiteia a restituição do valor descontado e indenização por 

danos morais. O Reclamado, em defesa, alega que não possui 

responsabilidade sobre os eventos, pelo que o cheque é uma ordem de 

pagamento à vista, podendo ser apresentado a partir da data de emissão, 

não havendo responsabilidade da instituição. A questão versa sobre a 

responsabilidade civil do reclamado em razão de cobranças de cheque 

pré-datados descontados antecipadamente. Ao contrário do que sustenta 

a reclamante, não há que se falar em compensação dos títulos antes do 

vencimento. Conforme disciplina a Lei do Cheque (Lei n 7.357/1985), 

referido título contempla ordem de pagamento à vista, não havendo 

qualquer importância, relativamente ao sacado (banco), a eventual 

existência de pré-datamento. A existência de pré-datamento no cheque 

gera efeitos jurídicos apenas e tão somente com relação ao respectivo 

credor, não ao sacado, porquanto este realiza apenas sua compensação, 

devendo, para tanto, observar o disposto na lei quanto ao vencimento 

(que n o caso do cheque ocorre à vista). No presente caso, o Reclamado 

somente seria responsável pelas cártulas caso fosse o responsável pelo 

transporte, o que não se verifica, porque o meio de transporte escolhido 

se deu por eleição da própria Reclamante. Outra hipótese que levaria à 

responsabilidade do banco seria no caso de ter o emitente lhe 

encaminhado contra-ordem de pagamento (sustação). Houvesse o banco 

compensado a cártula mesmo com a existência de contra-ordem, aí sim 

estaria patenteada sua responsabilidade. Isso, no entanto, não ocorreu no 

caso vertente, não havendo evidência alguma de que a reclamante tenha 

assim agido. Por outro lado, não se aplica à hipótese o entendimento da 

Súmula 370 do C. Superior Tribunal de Justiça. Referida súmula tem o 

seguinte teor: "Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de 

cheque pré-datado." No entanto, da análise dos precedentes que levaram 

a sua edição e pela própria redação da súmula, é possível concluir que o 

entendimento nela consolidado direciona a responsabilidade ao CREDOR 

que tenha APRESENTADO antecipadamente o cheque pré-datado ao 

sacado. O banco (sacado), não faz APRESENTAÇÃO do cheque para 

pagamento; o banco faz unicamente sua COMPENSAÇÃO. Quem 

apresenta o título à instituição financeira é, como mencionado, o credor 

(portador do título). Somente este, via de regra, tem responsabilidade pela 

apresentação intempestiva do título. Assim, não há, sob qualquer hipótese, 

como concluir pela responsabilidade civil do banco sacado neste caso 

concreto. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DANO MORAL. PAGAMENTO DE CHEQUE PÓS-DATADO. O 

reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato 

ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se 

caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou 

abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos 

ou dissabores da relação jurídica civil. A instituição financeira não 

responde por alegado dano moral pelo pagamento de cheque emitido com 

data futura. Na relação entre a instituição e o correntista o cheque é 

ordem de pagamento à vista. - Circunstância dos autos em que se impõe 

manter a sentença de improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70059299313, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 11-12-2014). 

Como mencionado, o chamado cheque “pré-datado” não gera efeitos 

perante o Reclamado, que descontará o título assim que lhe for 

apresentado, sendo que é do portador o dever de cumprir com o pacto 

firmado com o emitente. A apresentação para compensação antecipada 

do título, por certo, configura descumprimento de contrato, e traz o dever 

de indenizar quando, por tal motivo, prejuízos foram causados ao emitente, 

mas não por parte do banco sacado. Corroborando: Apelação cível. 

Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Cheque pré-datado. Não há 

que se falar em responsabilidade do banco em relação ao caso em tela, 

pois a relação de direito material estabelecida se dá entre o emitente e o 

beneficiário dos créditos. Tratando-se de título de crédito cuja essência é 

a apresentação para pagamento à vista, eventual prejuízo deve ser 

discutido entre emitente e beneficiário. Apelo não provido. (Apelação Cível 

Nº 70044386043, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ney Wiedemann Neto, Julgado em 26/01/2012). O reconhecimento à 

compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração 

do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao 

direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que 

não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores da relação 

jurídica civil. A instituição bancária não responde por alegado dano moral 

pelo pagamento de cheque emitido com data futura. Na relação entre a 

instituição e o correntista o cheque é ordem de pagamento à vista. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003926-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID INEU DA ROSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000705-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO BOSCOLI NETO (REU)

 

Tendo em vista o não retorno do "ar" de citação até a presente data, 

intimamos a patrona da parte autora para manifestação, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001241-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO NUNES CARACA (EXECUTADO)

CLECI NUNES CARACA (EXECUTADO)

MARINDIA PIVA CARACA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da 

EXECUTADA: CLECI NUNES CARACA. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de abril 

de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000855-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUIZ GUZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000855-77.2019.8.11.0045 AUTOR(A): VILSON LUIZ GUZZO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação em que o autor objetiva a obtenção de 

aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento e 

averbação de período rural. Com a inicial vieram documentos. Decisão 

inicial no Id 23491639 designando desde logo audiência instrutória. Citado, 

o requerido apresentou contestação e documentos (Id’s 25615353, 

25615354 e 25615355) sustentando que o autor não cumpriu os requisitos 

legais para a implantação do benefício. Na presente audiência de instrução 

e julgamento tomou-se o depoimento pessoal do autor e foram ouvidas 02 

(duas) testemunhas. 2. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. A 

questão em debate consiste na possibilidade de se reconhecer o exercício 

de atividade rural pelo autor por determinado período, a fim de que, 

somado ao período de trabalho urbano reconhecido administrativamente 

pelo INSS, propiciar-lhe a concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição. Deveras, a aposentadoria por tempo de contribuição foi 

criada pela Emenda Constitucional nº 20/98, em substituição à antiga 

aposentadoria por tempo de serviço. Antes da promulgação da citada 

Emenda Constitucional, a aposentadoria por tempo de serviço era devida 

aos homens, a partir dos 30 anos de serviço, e às mulheres, a partir dos 

25 anos de serviço, consoante disciplina dos artigos 52 e 53 da Lei nº 

8.213/91. Existiam, portanto, dois tipos de aposentadoria por tempo de 

serviço: I) aposentadoria proporcional por tempo de serviço, concedida 

entre os 25 e os 29 anos de serviço, para as mulheres, e entre os 30 e 34 

anos de serviço para os homens, com renda mensal inicial adequada ao 

tempo cumprido, qual seja, 70% do salário-de-benefício, acrescido de 6% 

para cada novo ano acrescido ao mínimo, até chegar aos 94%; II) 

aposentadoria integral por tempo de serviço, concedida aos 30 anos de 

serviço, para as mulheres, e aos 35 anos de serviço, para os homens, 

com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício. O artigo 202, 

§1º, da Constituição Federal, em sua redação anterior à reforma 

previdenciária, também disciplinava a matéria, facultando a aposentadoria 

proporcional a partir dos 30 anos de serviço, para os homens, e dos 25, 

para as mulheres. Previu, ainda, a referida Emenda Constitucional nº 

20/98, regras de transição, garantindo aos segurados inscritos no RGPS 

até 16/12/1998, inclusive oriundos de outro regime de Previdência Social, o 

direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que cumprida a 

carência exigida e atendidos os requisitos legais (arts. 187 e 188 do 

Decreto nº 3.048/1999). Aos segurados inscritos no RGPS a partir de 

17/12/1998, inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, 

desde que cumprida a carência exigida (180 contribuições, conforme o 

disposto no artigo 24 e 25, II, da Lei nº 8213/1991), restou garantido o 

direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que comprovem: 

a) 35 anos de contribuição, se homem; b) 30 anos de contribuição, se 

mulher. Para além disso, o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98 

estabeleceu que “observado o disposto no art. 40, §10, da Constituição 

Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para 

efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será 

contado como tempo de contribuição”. Portanto, em que pese a nova 

denominação do benefício, a citada emenda determinou que se considera 

como tempo de contribuição, até que lei específica discipline a matéria, o 

que a legislação vigente quando do advento da reforma considera como 

tempo de serviço. Como ainda não foi editada nova legislação, deve ser 

aplicado, quanto ao tempo de serviço, o disposto no artigo 55 da Lei nº 

8.213/1991. Tem-se, pois, como tempo de serviço, o tempo de vínculo 

previdenciário, na condição de segurado facultativo ou obrigatório, 

satisfeitos os requisitos legais, sendo, ainda, tomados como tempo de 

serviço os períodos elencados no artigo 55 da Lei nº 8.213/1991, entre 

eles, o tempo de serviço como trabalhador rural anterior à publicação da 

referida Lei, ocorrida em 31/10/1991. Aliás, o parágrafo segundo do artigo 

55 da Lei nº 8.213/1991 é expresso: “o tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início da vigência da Lei 8.213/91, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência”. Dessa forma, 

apresenta-se perfeitamente possível o cômputo do tempo de serviço rural 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/1991, independentemente do 

recolhimento de contribuições, para fins de concessão de aposentadoria 

urbana por tempo de serviço (STJ, AR 4.094/SP, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 08/10/2012; STJ, AgRg 

no REsp 697.213/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 

04/08/2014). Por outro lado, o cômputo do tempo de labor rurícola, na 

condição de segurado especial, posterior à vigência da Lei nº 8.213/91, 

somente pode ser utilizado se recolhidas as necessárias contribuições 

facultativas, como contribuinte individual. Esta é a inteligência do art. 39 da 

Lei nº 8.213/1991. Efetivamente, o conteúdo do enunciado da Súmula n.º 

272 do STJ traduz essa orientação, e registra, de maneira taxativa, que: 

“O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à 

contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente 

faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições 

facultativas”. Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido 

no processo, deflui-se que não subsistem nos autos prova do 

recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a período de labor 

rurícola desempenhado após a vigência da Lei nº 8.213/1991, 

descabendo, portanto, o pretendido cômputo, para fins de aposentadoria 

por tempo de contribuição. Apresenta-se possível, contudo, a análise do 

direito de obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição com cômputo do período de atividade rurícola desempenhada 

anteriormente à vigência da Lei nº 8.213/1991, independentemente de 

indenização. Sendo assim, passo à análise da comprovação, pelo autor, 

do tempo de exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, 

no período anterior a 31/10/1991. O cômputo do tempo de serviço rural 

exercido no período anterior à Lei n.º 8.213/91, em regime de economia 

familiar e sem o recolhimento das contribuições, aproveita tanto ao arrimo 

de família quanto aos demais membros do grupo familiar que com ele 

laboram, porquanto a todos estes integrantes foi estendida a condição de 

segurado, nos termos do art. 11, inc. VII, da lei previdenciária (STJ, REsp 

506.959/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 10/11/2003). Para fins 

de comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 

149 do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 

1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente testemunhal. É 

necessária a existência de um início razoável de prova material, 

devidamente corroborado pela prova testemunhal. Diante da dificuldade do 

segurado especial na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o 

rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural 

inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros documentos além 

dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que estejam em nome 

de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Ilustrativamente: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. In casu, o 

Tribunal de origem, confirmando a sentença, julgou procedente o pedido 

da autora sob o entendimento de que a prova documental juntada aos 

autos dá conta do exercício da atividade rural em período equivalente à 

necessária carência para fins de concessão do benefício do 

auxílio-doença. 2. O rol de documentos ínsito no art. 106 da Lei 8213/91 

para a comprovação do exercício da atividade rural é meramente 

exemplificativo, sendo admissíveis outros além dos previstos no 

mencionado dispositivo. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no 

REsp 1.311.495/CE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se 

os seguintes posicionamentos já sumulados: “Súmula 73 do TRF4: 

Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade 
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rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros 

do grupo parental.” “SÚMULA Nº 6 da TNU - A certidão de casamento ou 

outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do 

cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícula.” 

“SÚMULA Nº 32, da AGU - "Para fins de concessão dos benefícios 

dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei 

8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados como início razoável de 

prova material documentos públicos e particulares dotados de fé pública, 

desde que não contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais 

conste expressamente a qualificação do segurado, de seu cônjuge, 

enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de 

seu ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou 

agricultor, salvo a existência de prova em contrário." O início de prova 

material, de outro lado, não precisa abranger todo o período cujo 

reconhecimento é postulado, bastando ser contemporâneo aos fatos 

alegados. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar 

os claros não cobertos pela prova documental (STJ, AgRg no REsp 

1.217.944/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 25-10-2011, DJe 

11-11-2011; TRF4, EINF 0016396-93.2011.4.04.9999, Terceira Seção, 

Relator Celso Kipper, D.E. 16/04/2013). No mesmo sentido, já restou 

firmado pelo Colendo STJ, na Súmula 577 (DJe 27-06-2016), que "É 

possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais 

antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório". Quanto à idade mínima para 

exercício de atividade laborativa, os Tribunais Superiores já pacificaram o 

entendimento de que se mostra possível o cômputo de período de trabalho 

realizado até mesmo antes dos 12 (doze) anos de idade (TRF4, AC 

5017267-34.2013.4.04.7100, Sexta Turma, Relatora para Acórdão Salise 

Monteiro Sanchotene, julgado em 09-04-2018; STJ - AGRG NO RESP 

1074722-SP, AR 3629-RS, AGRG NO RESP 1074722-SP, AGRG NO AG 

922625-SP). Prevalece-se o entendimento de que apesar da limitação 

constitucional de trabalho do infante (art. 157, IX da CF/46, art. 165, X da 

CF/67 e art. 7º, XXIII, da CF/88), a realidade fática brasileira demonstra que 

uma gama expressiva de pessoas inicia a vida profissional em idade 

inferior àquela prevista constitucionalmente, sem possuir a respectiva 

proteção previdenciária, e que a adoção de uma idade mínima ensejaria ao 

trabalhador dupla punição: a perda da plenitude de sua infância em razão 

do trabalho realizado e, de outro lado, o não reconhecimento, de parte do 

INSS, desse trabalho efetivamente ocorrido. Concluiu-se, portanto, que por 

meio de início de prova material, sendo admissível a utilização de 

documentos em nome dos pais, além de prova testemunhal idônea, é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço sem restrição de limite 

etário, inclusive em idade inferior a 12 (doze) anos. No caso dos 

presentes autos, a título de prova documental do exercício da atividade 

rural, o autor, nascido em 11/08/1961, em Ouro/SC, trouxe aos autos a 

seguinte documentação: 1) Declaração de Exercício de Atividade Rural do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medianeira/PR, em nome da mãe do 

autor, declarando o exercício de atividade rural no período de 1970 a 

1976; 2) Matrícula de imóvel (chácara) em nome do pai do requerente, 

(1976); 3) Certidão de partilha realizada em 1947, pela qual o pai do autor 

herdou parte de propriedade rural; 4) Declarações de rendimentos do pai 

do autor (exercícios de 1975, 1976 e 1977) indicando endereço rural, 

profissão e atividade principal agrícola; 5) Certidão de casamento dos pais 

do requerente indicando a profissão de seu pai como agricultor; 6) Notas 

fiscais em nome do pai do autor (1975, 1976) 7) Contrato particular de 

aluguel agrícola em nome do pai do autor (locador); 8) Requerimento de 

matrícula escolar do autor (1977, 1978) indicando a profissão de seu pai 

como agricultor; A prova oral produzida na presente audiência corroborou 

a prova material juntada aos autos. As testemunhas declararam, de forma 

uníssona, detalhes da rotina laboral da parte autora e de sua família, tais 

como propriedade, localidade, lavouras cultivadas, o tamanho do grupo 

familiar, a inexistência de empregados e de maquinário e o momento em 

que deixou as lides rurais, configurando assim típico regime de economia 

familiar. O conjunto probatório demonstra o exercício de labor rurícola pelo 

autor no período de 11/08/1973 (a partir dos 12 anos) a 01/01/1977 

(pouco ante de começar a contribuir com a Previdência Social) – ou seja, 

03 anos, 04 meses e 21 dias – o qual é de ser computado como tempo de 

contribuição, exceto para fins de carência. Quanto ao tempo de serviço 

urbano, de acordo com os períodos que constam no CNIS do autor e com 

o tempo já reconhecido administrativamente pelo INSS, temos 32 anos, 07 

meses e 17 dias (Id 18332054). Consoante dispõe o art. 29-A da Lei nº 

8.213/91, as informações constantes no CNIS sobre os vínculos e as 

remunerações dos segurados poderão ser utilizadas para fins de cálculo 

do salário de benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral da 

Previdência, tempo de contribuição e relação de emprego. Do direito do 

autor no caso concreto No caso dos autos, somando-se o tempo de 

serviço rural acima apontado (03 anos, 04 meses e 21 dias) com o tempo 

de contribuição urbana (32 anos, 07 meses e 17 dias), tem-se que o autor, 

por ocasião do requerimento administrativo (DER - 19/12/2018 – NB 

169.122.816-5), contava com mais de 35 anos de tempo de 

serviço/contribuição. 3. Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando o Requerido a pagar ao autor o benefício da 

aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do art. 29 e 53, II, da 

Lei nº 8.213/91, devido desde o requerimento administrativo (19/12/2018 – 

NB 169.122.816-5), em valor a ser calculado. Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento do 

benefício, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 

(trinta) dias. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do CPC, deixo de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, por se tratar de 

condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. 

Isento o INSS do pagamento das custas processuais. Dou a presente por 

publicada em audiência. Presentes intimados. Cumpra-se.” Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000599-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BASSANI EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000599-03.2020.8.11.0045 REQUERENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS BASSANI EIRELI - EPP REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

VISTOS. Pois bem, considerando o certificado pela Sra. Gestora no ID n.º 

31289856, DEFIRO o pedido formulado no ID n.º 31277958, devendo a 

parte autora juntar aos autos os respectivos AR’s. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de abril de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito em Substituição legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002308-10.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002308-10.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

MARIA INES DOS SANTOS RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. Trata-se de ação 

previdenciária proposta pela parte acima identificada contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a conceder o benefício 

de aposentadoria por invalidez. 2. A tutela de urgência, regida pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo das 

premissas legais e considerando os elementos de cognição existentes 

nos autos, tenho que a parte autora não conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ os requisitos indispensáveis para que este juízo se convença da 

probabilidade do direito alegado. Isso porque os documentos anexados 

aos autos não são suficientes a demonstrar, no presente momento, a 

persistência da incapacidade laborativa alegada, haja vista que os 

atestados juntados aos autos são referentes a datas pretéritas ao exame 

realizado junto autarquia requerida. Por essas razões, entendo que os 

requisitos para a concessão da liminar vindicada não restaram 

demonstrados. 3. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião da sentença. 4. A 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que, a despeito de possível a 

autocomposição, a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar no interior do Estado. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação ainda 

assim será possível. 5. Nos termos da Recomendação Conjunta 

CNJ/AGU/MTPS n. 01/2015, para a realização da prova pericial, nomeio 

perito na pessoa do Dr. Guido Vaca Céspedes, o qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso. 6. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da 

nomeação (devendo constar do mandado a(s) advertência(s) dos artigos 

157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, dos quesitos formulados neste ato 

pelo juízo, pelo autor (realizado na inicial) e pelo requerido (constante na 

recomendação CNJ/AGU/MTPS n. 01/2015) –, bem como para que 

promova o agendamento, desde logo, da data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). 7. Faculto às partes, 

no prazo improrrogável de 05 dias, a apresentação de outros quesitos e a 

indicação de assistentes técnicos, devendo a autarquia requerida, em 

igual prazo, juntar aos autos cópia dos processos administrativos, 

inclusive eventuais perícias já realizadas, bem como os informes dos 

sistemas informatizados relacionados às perícias médicas realizadas. 8. 

Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. 9. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de pelo menos 20 (vinte) 

dias após a realização da perícia. 10. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de 

competência federal delegada, quando o autor é beneficiário de 

assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça 

Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal.11. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1)- O(a) periciando(a) 

apresenta alguma lesão/enfermidade que o impossibilita trabalhar? 2)- 

Qual a causa desta lesão/enfermidade? 3)- O(a) periciando(a) é portador 

de incapacidade laborativa que impede o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência? 4)- Qual a causa desta incapacidade? 5)- Desde 

quando remonta a incapacidade? 6)- Qual o grau de incapacidade para o 

trabalho: a)- definitiva/irreversível? b)- temporária? c)- parcial? d)- total? 

7) O(a) periciando(a) possui condições de autodeterminar-se 

completamente ou depende de algum auxílio, acompanhamento, vigilância 

ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade? 8) Essa 

assistência de outra pessoa da qual necessita o(a) periciando(a) deve ser 

permanente? 9) Qual é a data possível estimada em que o(a) periciando(a) 

estará curado(a) da enfermidade (art. 60, §8º da Lei nº 8.213/1991) ? 12. 

Entregue o laudo pericial, CITE-SE a parte ré para que, no prazo de trinta 

(30) dias, apresente resposta escrita, acompanhada de documentos, 

manifestando-se inclusive acerca do laudo pericial, advertindo-a dos 

efeitos advindos da revelia, quando e se aplicáveis. 13. Após, 

manifeste-se a parte requerente sobre a contestação, documentos e 

laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias. 14. Encerrada a fase 

postulatória e não havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à 

SECAD para pagamento dos honorários periciais. 15. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do 

CPC. 16. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002516-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. H. D. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002516-62.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: SHEILLA FONSECA DE SOUSA REQUERIDO: ANTONIO 

HUMBERTO DE SOUSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de ação de 

“Dissolução de União Estável” formulada por SHEILLA FONSECA DE 

SOUSA, já qualificada, em desfavor de ANTONIO HUMBERTO DE SOUSA 

DOS SANTOS, também devidamente identificado, alegando, em síntese, 

que conviveu com o requerido por aproximadamente dois anos, e que 

durante a união houve a aquisição de bens móveis e dívidas a serem 

partilhadas. Requer o reconhecimento da união e sua posterior dissolução 

com a partilha dos bens e das dívidas adquiridas na constância da união. 

Juntou os documentos. O requerido foi devidamente citado (Id. 10186726 

p. 5), deixando transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação 

(Id. 16108584). Na petição Id. 15808876 a parte requerente pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. 2. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO. 

2.1. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira 

do disposto no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez 

que a parte requerida foi citada e não apresentou resposta à ação em 

tempo hábil. 2.2. Compulsando os autos, nota-se que a requerente viveu 

em união estável com o requerido como se casados fossem, sendo tal 

união devidamente formalizada através de escritura pública, consoante se 

infere no documento juntado à fl. Id. 8795987 p. 1. Da análise do 

documento retrocitado, infere-se que conforme consta na cláusula 4ª as 

partes estabeleceram que à referida união fosse aplicado o regime de 

separação de bens. Diante disso, incabível a divisão dos bens e dívidas 

propostos na inicial, já que conforme as notas fiscais e carnês juntados 

(Id. 8795922/8795958), os mesmos foram adquiridos exclusivamente pela 

requerente, e a ela pertencem. Neste sentido, colaciona-se jurisprudência: 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL - ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL ELEGENDO 

O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS - MANIFESTAÇÃO DE VONTADE 

EXPRESSA DAS PARTES QUE DEVE PREVALECER - PARTILHA DO 

IMÓVEL DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA RECORRENTE - 

IMPOSSIBILIDADE - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a definir se o companheiro 

tem direito a partilha de bem imóvel adquirido durante a união estável pelo 

outro, diante da expressa manifestação de vontade dos conviventes 

optando pelo regime de separação de bens, realizada por meio de 

escritura pública. 1. No tocante aos diretos patrimoniais decorrentes da 

união estável, aplica-se como regra geral o regime da comunhão parcial de 

bens, ressalvando os casos em que houver disposição expressa em 

contrário. 2. Na hipótese dos autos, os conviventes firmaram escritura 

pública elegendo o regime da separação absoluta de bens, a fim de 

regulamentar a relação patrimonial do casal na constância da união. 2.1. A 

referida manifestação de vontade deve prevalecer à regra geral, em 

atendimento ao que dispõe os artigos 1.725 do Código Civil e 5º da Lei 

9.278/96. 2.2. O pacto realizado entre as partes, adotando o regime da 
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separação de bens, possui efeito imediato aos negócios jurídicos a ele 

posteriores, havidos na relação patrimonial entre os conviventes, tal qual a 

aquisição do imóvel objeto do litígio, razão pela qual este não deve integrar 

a partilha. 3. Inaplicabilidade, in casu, da Súmula 377 do STF, pois esta se 

refere à comunicabilidade dos bens no regime de separação legal de bens 

(prevista no art. 1.641, CC), que não é caso dos autos. 3.1. O aludido 

verbete sumular não tem aplicação quando as partes livremente 

convencionam a separação absoluta dos bens, por meio de contrato 

antenupcial. Precedente. 4. Recurso especial provido para afastar a 

partilha do bem imóvel adquirido exclusivamente pela recorrente na 

constância da união estável. (STJ, REsp nº 1.481.888, Quarta Turma, 

Relator Marco Buzzi, Julgamento em 10.04.2018). Outrossim, importante 

constar que a caracterização da revelia não importa na presunção 

absoluta dos fatos, conforme jurisprudência consolidada no Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA NÃO IMPORTA 

PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS FATOS. ANÁLISE DAS PROVAS. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ART. 1.013 DO CPC/2015. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que a 

caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de 

veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas 

existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu 

convencimento. 3. Reapreciar decisão de mitigação dos efeitos da revelia 

demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos 

autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por incidência da 

Súmula 7/STJ. 2. O Tribunal local que, com amparo nos elementos de 

convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do 

direito da autora, ora agravante, devido a ausência dos requisitos 

ensejadores da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de 

fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A falta do 

necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada 

contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. 

Incidência na espécie da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno não provido. 

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1110702/SP, Quarta Turma, Relator Ministro 

Luis Felipe Salomão, Julgamento em 09.03.2018). Assim, cabível tão 

somente a dissolução da união estável, tendo em vista que, conforme 

acima fundamentado, os bens e dívidas adquiridos pela requerente não 

poderão ser partilhados. 3. DISPOSITIVO. 3.1. ANTE O EXPOSTO, com 

base nos arts. 226, § 3º, 229 da CF e 1616, 1566, IV, 1634, I, e 1.723 e 

seguintes do CC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial para o fim de dissolver o vínculo de união estável havido entre 

SHEILLA FONSECA DE SOUSA e ANTONIO HUMBERTO DE SOUSA DOS 

SANTOS, restando resolvido o mérito do presente processo, na foram do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 3.2. Sem sucumbência, por se 

tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. 3.3. Após o 

trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações retro, ao arquivo. 

3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 09 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DALLA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000081-47.2019.8.11.0045 AUTOR(A): WALDEMAR DALLA COSTA REU: 

INSS Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária para concessão de 

aposentadoria por idade híbrida proposta por Waldemar Dalla Costa em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o 

requerimento administrativo foi indeferido indevidamente e preenche os 

requisitos legais para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi 

indeferido o pleito liminar, bem como determinada a citação e designada 

audiência de instrução (ID 18718434). O requerido apresentou resposta à 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 20165498). A parte 

autora impugnou a resposta à inicial e pugnou pela procedência dos 

pedidos formulados (ID 21876313). Audiência de instrução realizada 

conforme termo de ID 22978989, oportunidade em que foi realizada a oitiva 

da parte requerente, bem como das testemunhas presentes, 

permanecendo os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Presentes os pressupostos de existência e desenvolvimento 

válido e regular da relação jurídica processual, bem como as condições da 

ação, passo à analise do mérito. Pretende a parte autora a concessão do 

benefício de aposentadoria por idade rural híbrida. A concessão da 

aposentadoria do trabalhador rural por idade, prevista no artigo 48 do 

Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. No entanto, 

não se pode olvidar que o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 

11.718/2008, criou uma nova espécie de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural (aposentadoria híbrida ou mista). Nesse caso, os 

trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural e urbano para 

cumprimento da carência; hipótese em que a idade mínima a ser 

considerada será de 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher; é 

dizer, equipara-se o rurícola ao trabalhador urbano, no requisito etário. 

Neste ínterim, o autor (homem) preenche referido requisito, pois possui 

idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos (nascido em 02/09/1953 - ID 

17379476 p. 2). Assim dispõe o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91: §3º. Os 

trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao 

disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se 

forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela 

Lei nº 11,718, de 2008). O outro requisito exigido para a obtenção do 

benefício se refere ao período de contribuições, sendo que tendo o 

segurado atingido o requisito etário após o ano de 2011, necessita 

comprovar o período de 180 (cento e oitenta) meses/contribuições, em 

consonância com a tabela constante no artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. 

Com relação ao tempo urbano, a prova resta demonstrada através do 

CNIS juntado nos documentos de ID 17379485 p. 1/15, no qual restam 

reconhecidos pelo INSS os seguintes períodos de contribuição para 

cálculo: I – 01/09/1975 a 07/11/1977 – tendo como empregador Vividense 

Linhas de Transmissão Ltda; II – 02/04/1979 a 17/09/1979 - tendo como 

empregador Vividense Linhas de Transmissão Ltda; III – 01/03/1985 a 

31/03/1985 – contribuição como autônomo; IV – 01/04/1985 a 31/05/1986 – 

contribuição como empresário/empregador; V – 01/08/1986 a 31/08/1986 – 

contribuição como empresário/empregador; VI – 01/10/2003 a 31/10/2003 - 

tendo como empregador Cimento Tocantins SA; VII – 01/05/2004 a 

30/06/2004 – tendo como empregador Eucatur – Empresa União Cascavel 

de Transportes e Turismo Ltda; VIII – 01/11/2004 a 30/11/2004 – tendo 

como empregador Bunge Alimentos SA; IX – 01/05/2005 a 31/05/2005 – 

tendo como empregador Eucatur – Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda; X – 01/09/2005 a 30/09/2005 – tendo como 

empregador Cimento Tocantins SA; XI – 01/07/2006 a 31/08/2006 – tendo 

como empregador Ind. Matsuda Imp. Exportadora Ltda (dentro desse 

período o segurado também possui contribuição tendo como empregador 

Interavia Transportes Ltda - período de 01/08/2006 a 31/08/2006-) ; XII – 

01/09/2006 a 30/09/2006 - tendo como empregador Eucatur – Empresa 

União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda; XIII – 01/11/2006 a 

30/11/2006 - tendo como empregador Eucatur – Empresa União Cascavel 

de Transportes e Turismo Ltda; XIV – 01/09/2007 a 30/09/2007 – tendo 

como empregador Ideal Nutrição Animal Ltda; XV – 01/11/2007 a 

30/11/2007 – tendo como empregador Ideal Nutrição Animal Ltda; XVI – 

01/12/2008 a 31/12/2008 - tendo como empregador Eucatur – Empresa 

União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda (nesse mesmo período o 

segurado também possui contribuição tendo como empregador Bimetal 

Indústria Metalurgica Ltda); XVII – 01/01/2010 a 31/01/2010 – tendo como 

empregador Dimicron Fertilizantes Centro Oeste Ltda; XVIII – 01/09/2011 a 

31/01/2012 – tendo como empregador Dimicron Fertilizantes Centro Oeste 

Ltda (dentro desse período o segurado também possui contribuição como 
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contribuinte individual – no período de 01/09/2011 a 30/09/2011); XIX – 

01/09/2012 a 31/11/2012 – nesse período também há contribuição em 

duplicidade, sendo que no período de 01/09/2012 a 31/10/2012 o 

empregador é a Transportadora Rio Verde e, no período de 01/10/2012 a 

30/11/2012, o contribuinte é Dimicron Fertilizantes Centro Oeste Ltda; XX – 

01/12/2012 a 31/12/2012 – tendo como empregador Transportadora Rio 

Verde Ltda; XXI – 01/02/2013 a 30/04/2013 – contribuição facultativa; XXII 

– 01/05/2013 a 31/05/2013 – tendo como empregador Transladim 

Transportes Ltda; XXIII – 01/06/2013 a 31/03/2014 – contribuição 

facultativa (dentro desse período o segurado também possui contribuição 

tendo como empregadores: a) Transladim Transportes Ltda – 01/08/2013 a 

31/10/2013; b) Transrio Transportes - 01/11/2013 a 31/12/2013; c) 

Agotran - 01/12/2013 a 31/12/2013; d) Transladim Transportes Ltda – 

01/12/2013 a 31/01/2014; e) Transportadora Brasil Central Ltda – 

01/02/2014 a 28/02/2014); XXIV – 01/05/2014 a 30/06/2018 – contribuição 

facultativa (dentro desse período o segurado também possui contribuição 

tendo como empregadores: a) Transladim Transportes Ltda – 01/05/2014 a 

31/05/2014; b) Isoeste Mato Grosso – 01/08/2014 a 31/08/2014; c) 

Transrio Trasnportes – 01/10/2014 a 31/12/2014; d) Comércio Ind. 

Matsuda - 01/11/2014 a 30/11/2014; e) Anzil Transportes Eireli – 

01/05/2016 a 31/05/2016; f) Mafro Transportes - 01/05/2017 a 31/05/2017; 

g) Atracar Transportes e Logística Ltda – 01/06/2017 a 31/08/2017; h) KZ 

Transportes e Logística Eireli – 01/08/2017 a 31/08/2017; i) Trasnrio 

Transportes – 01/10/2017 a 30/11/2017; j) Atracar Trasnportes - 

01/12/2017 a 31/12/2017; k) Mafro Transportes Ltda – 01/01/2018 a 

31/01/2018); XXV – 01/07/2018 a 31/07/2018 – tendo como empregador 

Fribon Transportes Ltda. Observa-se que, para análise do tempo de 

contribuição urbano para fins de aposentadoria por idade, as atividades 

concomitantes exercida no mesmo período se tratam de uma única 

contribuição, conforme disposto no artigo 96, inciso III da Lei nº 8.213/91. 

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE 

CONCOMITANTE APROVEITADA PARA FINS DE APOSENTADORIA NO 

REGIME PRÓPRIO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO REGIME GERAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE BENEFÍCIO PERANTE O 

INSS. 1. Duas fontes contributivas decorrentes de duas atividades 

laborais diversas, mas prestadas de forma concomitante, são 

consideradas como único tempo de serviço se ambos os vínculos geram 

contribuição para o mesmo regime de previdência social. 2. Segundo o art. 

96, III, da Lei nº 8.213/96, não será contado por um sistema o tempo de 

serviço utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro. 3. Tendo 

as contribuições decorrentes de duas atividades concomitantes sido 

vertidas ao regime geral, atividades estas aproveitadas para a concessão 

do benefício no regime próprio de previdência, não podem ser computadas 

para concessão de benefício perante o INSS (TRF$, AC nº 

5006871-75.2011.404.7000, 6ª Turma, Relator João Batista Pinto Silveira, 

Julgamento em 02.10.2013). Assim, até a data do requerimento 

administrativo, resta reconhecido o período de contribuição urbana de 11 

anos e 03 meses e 7 dias (conforme cálculo em anexo). Outrossim, em 

relação ao período de tempo rural, verifica-se a comprovação através dos 

documentos colacionados nos autos, bem como através da prova 

testemunhal colhida durante a realização da audiência de instrução. Os 

documentos juntados com a inicial são os seguintes: 1) Certidão de 

Registro de Imóvel Rural, em que resta informado que na data de 1974 o 

pai do requerente adquiriu uma propriedade rural (Id. 1779694 p. 1/5); 2) 

Certidão de Dispensa de Incorporação datada de 1972, em nome do 

requerente, estando o mesmo qualificado como agricultor (Id. 17279706 p. 

1/2); 3) Documentos em nome da genitora do requerente demonstrando 

que a mesma exercia a atividade de agricultora, estando qualificada como 

segurada rural (Id. 17379718 p. 3/20 e Id. 17379722 p. 1/21); 4) Certidão 

de casamento dos pais do requerente, datada de 1955, estando o genitor 

qualificado como agricultor (Id. 17379724 p. 1); 5) Certidão de óbito do pai 

do requerente, data de 2009, estando o de cujus qualificado como 

lavrador (Id. 17379724 p. 2). O fato de o requerente não ter trazido para 

os autos os demais documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº. 

8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, 

hodiernamente, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. A prova testemunhal produzida em audiência indica que o 

requerente exerceu trabalho rural pelo menos do período de 02/09/1965 

(quando o requerente tinha 12 anos) 31/08/1975 (quando começou a 

trabalhar no meio urbano), perfazendo um período total de 9 anos, 11 

meses e 29 dias (conforme cálculo em anexo). O requerente Waldemar 

Dalla Costa, ouvido em juízo conforme gravação audiovisual constante nos 

autos, informou que trabalhou na área rural no município de Coronel 

Vivida-PR no período de 1965 a 1975, tendo iniciado com 12 (doze) anos. 

Relatou que laborava com seu genitor e seus irmãos na roça, seu pai era 

pequeno agricultor, numa área de 12 (doze) alqueires, onde produziam 

milho, arroz e feijão. Informou que casou com 24 (vinte e quatro) anos, 

sendo que nessa época já não trabalhava mais na propriedade da família. 

Relatou que em 1975 começou a trabalhar numa empresa no município de 

Coronel Vivida-PR. Esclareceu que a área de terra em que começou a 

laborar com seu pai, foi comprada quando a família se mudou de Santa 

Catarina para o Paraná. Informou que atualmente trabalha como 

caminhoneiro. O informante Felix Meneguzzo, também ouvida em juízo, 

informou que conheceu o requerente no município de Coronel Vivida-PR, 

nas décadas de 1960/1970, sendo que ambos trabalhavam na agricultura, 

sendo que o pai do informante era vizinho “de roça” do pai do requerente. 

Relatou que plantavam arroz, milho e feijão, bem como criavam animais. 

Informou que a maior parte do que plantavam era para a própria 

subsistência. Relatou que os pais do requerente não tinham funcionários. 

Ainda, a testemunha Leonir Silveira, ouvida em juízo, informou que 

conhece o requerente desde a década de 1970, sendo que a testemunha 

morava numa localidade chamada “Linha Giovan” e o requerente morava 

na “Linha São Luiz” sendo que ambas localidades pertenciam ao município 

de Coronel Viviva-PR. Relatou que o requerente trabalhava com o pai na 

roça, sem maquinário e sem funcionários, sendo que somente os 

familiares que trabalhavam na propriedade. Afirmou que era agricultura de 

sustentação de família, então plantavam “de tudo um pouco”, feijão, arroz, 

mandioca, milho e criavam vaca de leite. Dessa forma, somando-se o 

tempo de labor urbano e rural temos um período de 21 anos, 03 meses e 

06 dias, demonstrando que a parte requerente possui tempo superior a 

180 (cento e oitenta) meses/contribuições (equivalente a 15 anos), 

comprovando assim, o período de carência por ocasião do requerimento 

administrativo, suficiente à concessão do benefício, na forma prevista pelo 

art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991. A propósito, pela pertinência e como 

forma de corroborar a linha de raciocínio desenvolvida, lanço mão do teor 

de recentes julgados correlatos ao tema: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. DIREITO AO 

BENEFÍCIO MEDIANTE SOMA DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL COM O 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO VERTIDO SOB OUTRAS CATEGORIAS DE 

SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, § 3º DA LEI 8.213/1991. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão 

vergastado que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame 

do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se estão presentes 

os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. 2. Outrossim, 

percebe-se que o entendimento do Sodalício a quo está em consonância 

com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a 

concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie de 

segurado mediante a contagem de períodos de atividade, como segurado 

urbano ou rural, com ou sem a realização de contribuições facultativas de 

segurado especial, não constituindo óbice à concessão do benefício o 

fato de que a última atividade exercida pelo segurado, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento da 

idade mínima, não tenha sido de natureza agrícola. 3. Recurso Especial 

não conhecido.(STJ, REsp 1695751, Segunda Turma, Ministro Herman 

Benjamin, Julgamento em 03.10.2017). PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º 

E 4º, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Em conformidade com os precedentes desta 

Corte, "seja qual for a predominância do labor misto no período de 

carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do 

requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito 

a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor 

urbano ou rural" (STJ, AgRg no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015.). 2. A instância de 

origem reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para 

concessão da aposentadoria híbrida. Promover a modificação do 

entendimento proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, 

óbice constante na Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg 

no REsp 1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) PROCESSUAL CIVIL E 
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PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º 

DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

Lei 11.718/2008 introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova 

modalidade de aposentadoria por idade denominada aposentadoria por 

idade híbrida. 2. Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período 

urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima 

necessária e obter o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado 

rural à regra básica para aposentadoria rural por idade com comprovação 

de atividade rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da 

Lei 8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido. (STJ - REsp 1367479/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, 

DJe 10/09/2014) Nota-se, portanto, que somado o tempo de contribuição 

como trabalhador urbano com o tempo de labor rural, excluída a redução 

da idade, o autor completou os requisitos para o benefício de 

aposentadoria rural mista ou híbrida. Por outro lado, no que atine ao valor 

do salário de benefício, o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91, estabelece que, 

no caso de aposentadoria rural mista, “o cálculo da renda mensal do 

beneficio será apurado de acordo com o disposto no inciso II, do caput do 

art. 29 desta Lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do 

período como segurado especial o limite mínimo de salário de contribuição 

da Previdência Social”. Por sua vez, o citado artigo 29, em seu inciso II, 

dispõe que o salário de benefício consiste “na média aritmética simples 

dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento 

de todo o período contributivo”, média esta que será utilizada para fins de 

apuração do valor devido. Nesse caso, embora os períodos de atividade 

concomitante não tenham sido considerados para o fim de contagem de 

tempo de contribuição, deverão ser considerados para os fins de cálculo 

da renda mensal inicial, de forma que o segurado receba o valor que lhe é 

mais vantajoso. Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

ATIVIDADES CONCOMITANTES. CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. 

INAPLICABILIDADE DA REGRA ORIGINAL DO ART. 32 DA LEI 8.213/1991 

EM FACE DA AMPLIAÇÃO DO PBC PROMOVIDA PELA LEI 9.876/1999. 

PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO. CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MELHOR 

BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE SOMA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. 

TEXTO ATUAL DO ART. 32 DA LEI 8.213/1991. RECURSO ESPECIAL DO 

INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 32 da Lei 8.213/1991, em 

sua redação original, estabelecia que o Segurado que exerce mais de uma 

atividade vinculada do RGPS, simultaneamente, só faria jus à soma dos 

salários de contribuição na hipótese de implementar todos os requisitos 

para aposentadoria em cada uma das atividades. 2. Caso contrário, será 

considerada atividade principal, para fins de cálculo do valor do salário de 

benefício, aquela na qual o Segurado reuniu condições para concessão 

do benefício; ou, tratando-se de hipótese em que o Segurado não 

completou tempo de serviço/contribuição suficiente para se aposentar em 

nenhuma das atividades, deve ser considerada como atividade principal 

aquela que gerará maior proveito econômico no cálculo da renda mensal 

inicial, porquanto o art. 32 da Lei 8.213/1991 não determina que deva ser 

considerada como principal a atividade mais antiga, dentre as que foram 

exercidas simultaneamente no PBC. 3. O regramento previsto no art. 32 da 

Lei 8.213/1991 foi fixado para evitar que o Segurado passasse a 

contribuir concomitantemente como contribuinte individual somente nos 

últimos 36 meses que antecediam sua aposentadoria,impossibiligtando, por 

exemplo, que um Segurado que teve todo um histórico contributivo de 

baixos valores pudesse elevar suas contribuições até o teto do salário de 

contribuição, nos últimos 36 meses de atividade, e, com isso, aumentar 

indevidamente a renda mensal inicial de seu beneficio. 4. É de se lembrar 

que o art. 29 da Lei 8.213/1991, em sua redação original, consignava que 

o salário de benefício seria calculado a partir da média aritmética simples 

de todos os últimos salários de contribuição dos meses anteriores ao do 

afastamento do Segurado da atividade ou da data da entrada do 

requerimento administrativo, até o máximo de 36 meses, apurados em 

período não superior a 48 meses. 5. Ocorre que tal regra de cálculo foi 

alterada com a edição da Lei 9.876/1999, que implementou nova regra 

ampliando gradualmente a base de cálculo dos benefícios, base que 

passou a corresponder aos maiores salários de contribuição 

correspondentes a 80% de todo o período contributivo do Segurado. 6. 

Tendo em vista a ampliação do período básico de cálculo - o qual passou a 

corresponder a toda a vida contributiva do Segurado -, não se afigura 

mais razoável impedir a soma dos salários de contribuição em cada 

competência, vez que são recolhidas as contribuições previdenciárias 

sobre cada uma delas. 7. É certo que o sistema de Previdência Social é 

regido pelo princípio contributivo, decorrendo de tal princípio a 

consequência de haver, necessariamente, uma relação entre custeio e 

benefício, não se afigurando razoável que o Segurado realize 

contribuições e não possa se utilizar delas no cálculo de seu benefício. 8. 

A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da 

prevalência da condição mais vantajosa ou mais benéfica ao Segurado, 

nos termos da orientação do STF e do STJ. Assim, é direito do Segurado o 

recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas 

cujos requisitos cumpre, assegurando, consequentemente, a prevalência 

do critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a 

partir do histórico de suas contribuições. 9. Admite-se, assim, que o 

salário de benefício do Segurado que contribuir em razão de atividades 

concomitantes seja calculado com base na soma dos salários de 

contribuição, nos termos do atual texto do art. 32 da Lei 8.213/1991, de 

modo a lhe conferir o direito ao melhor benefício possível com base no seu 

histórico contributivo. 10. Recurso Especial do INSS a que se nega 

provimento. (STJ, REsp 1670818/PR, Primeira Turma, Relator Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Julgamento em 19.11.2019). Diante de referido 

contexto, para fins de cálculo da Renda Mensal Inicial deverão ser 

consideradas todas as contribuições constantes no CNIS do requerente, 

conforme o art. 1º da Instrução Normativa do Presidente do INSS nº 

36/2009: Art. 1º Os dados constantes do CNIS, relativos a vínculos, 

remunerações e contribuições, valem como prova de: I – filiação à 

Previdência Social; II – tempo de serviço ou de contribuição; e III – 

salário-de-contribuição. No que tange à data em que a aposentadoria por 

idade é devida ao requerente, entendo que, no caso, deve-se considerar 

a data em que houve o pedido administrativo (03/09/2018 – ID 17380583 p. 

68), visto que naquela data o autor já havia completado o critério etário 

(completou 65 anos em 02/09/2018). Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. HÍBRIDA OU 

MISTA. TRABALHADOR RURAL. FUNGIBILIDADE. TEMPO RURAL E 

URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 8.213/91. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

RETORNO AO LABOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL CONVINCENTE. 

IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA MULHER E 65 PARA HOMEM. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORARIOS. CAUSALIDADE. 

REQUSITO ETÁRIO IMPLEMENTADO NO CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo 

inicial do beneficio será a partir de data em que a autora completou o 

requisito etário indicado no item 8 supra, uma vez que, no momento do 

ajuizamento da ação e da citação, os requisitos para aposentadoria ora 

deferida (artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91) ainda não estavam presentes, 

afastando-se, por conseguinte, a data do requerimento e a data da citação 

como parâmetro para fixação da DIB. (...) (TRF1 - AC 

0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.448 de 03/02/2015) Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, reconhecendo todos os período 

constantes no CNIS, bem como o período de labor rural e, por 

consequência, condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no 

pagamento de benefício previdenciário de aposentadoria por idade híbrida, 

no valor correspondente à média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o 

período contributivo, desde que não inferior a 01 (um) salário mínimo, 

inclusive 13º salário, devido desde o requerimento administrativo 

(03.09.2018), devendo implantar o benefício no prazo de 30 (trinta) dias. 

Consigno que a correção monetária deve ser feita com base nos índices 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e os juros de mora são devidos à 

razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% 

ao mês, a partir da edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto 

Nacional de Seguro Social ao pagamento dos honorários advocatícios, que 
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fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, 

consoante Súmula 111 do STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas 

processuais nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei 

Estadual nº 7603/01. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso II, CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) 

segurado(a): Waldemar Dalla Costa; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade rural híbrida/mista; c) renda mensal atual: a 

calcular de acordo com o inciso II do caput do art. 29 da Lei 8.213/91, 

desde que não inferior a 01 (um) salário mínimo; d) data de início do 

benefício – DIB: 03.09.2018 (data do requerimento administrativo); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias. Lucas do Rio Verde, 16 de abril de 

2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002067-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA BARTH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002067-41.2016.8.11.0045 AUTOR(A): DEOLINDA BARTH REU: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Deolinda 

Barth contra a sentença proferida nos autos, alegando obscuridade e 

contradição acerca da prestação de contas e quantificação da obrigação 

de fazer (ID 20603761). A requerida apresentou suas contrarrazão aos 

embargos e requereu sua rejeição (ID 23484530). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os 

aprecio. Apesar de não haver, propriamente, uma contradição, omissão, 

obscuridade na sentença embargada, observo, a existência de erro 

material. No caso dos autos, constato que constaram prazos diversos 

para apresentação da prestação de contas, conforme explanado pela 

embargante, devendo desde já ser sanada tal contradição. Por outro lado, 

não merece prosperar a arguição de obscuridade quanto à fixação de 

honorários advocatícios, vez que houve a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Desta forma, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos para sanar o erro 

material na sentença, onde se lê: “Outrossim, em relação ao valor 

remanescente, a parte requerente deverá ser intimada para, no prazo de 

05 (cinco) dias efetuar a relativa prestação de contas ou depositar o valor 

em juízo para ser devolvido à requerida.”, leia-se: “Outrossim, em relação 

ao valor remanescente, a parte requerente deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar a relativa prestação de contas ou 

depositar o valor em juízo para ser devolvido à requerida.”, em 

consonância com o prazo estipulado no dispositivo. Ademais, intime-se a 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias. Certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, consignando nossas homenagens de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 16 de abril 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001523-14.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA DEBORTOLI OAB - RS40157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO FRANCISCO SCARTON VETERINARIA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002547-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ROBSON JUNIO BARROS SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE ALMEIDA MOURA OAB - 035.701.611-45 

(REPRESENTANTE)

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE JESUS BARROS SERRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o autor por seu procurador para promover o andamento do 

processo, no prazo de 05(cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004631-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO KAVALEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARA CAPONI DA ROCHA OAB - PR43544 

(ADVOGADO(A))

MAICON JEAN MENDONCA SCHREINER OAB - PR50822 (ADVOGADO(A))

SILVANO GHISI OAB - PR40970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR EUGENIO KAVALEK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

sdfasd

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001102-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO LEMOS FILHO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004962-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA JESUS DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004962-67.2019.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pela requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado da requerente. Provas deferidas: 

a coleta do depoimento pessoal da autora e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da 

requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 22 de julho de 2020, às 

13h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005024-10.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005024-10.2019.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pelo requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado da requerente. Provas deferidas: 

a coleta do depoimento pessoal do autor e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do 

requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 22 de julho de 2020, às 

14h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003796-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003796-05.2016.8.11.0045. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença formulado por Albano Denicoló contra Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, em que visa a satisfação da obrigação jurídica. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

deduz-se que a empresa executada realizou o pagamento integral da 

obrigação jurídica e que o exequente, devidamente intimado, não se opôs 

à extinção do processo após a liberação do alvará. Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai. 

Ante o exposto, Julgo Extinto o processo, com julgamento do mérito, 

devido a consumação do pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, 

inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Custas 

judicias pela empresa executada. Preclusa a decisão, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 16 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003881-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DE AQUINO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003881-20.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: EDINA DE AQUINO MARQUES 

EXECUTADO: ADEMAR OSORIO SILVEIRA Vistos. Considerando que o 

dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

4.072,45 (quatro mil e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) 

em conta bancária e aplicações financeiras da parte executada ADEMAR 

OSORIO SILVEIRA (CPF: 092.140.899-49), através do sistema BACENJUD. 

Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do 

TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 
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Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002858-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO IBI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GERLIANE SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002858-05.2019.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO IBI EXEQUENTE: 

GERLIANE SILVA LIMA Vistos. Considerando que o dinheiro é o primeiro 

item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com 

fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste instante, o 

comando de bloqueio do valor da dívida R$ 258,82 (duzentos e cinquenta 

e oito reais e oitenta e dois centavos) em conta bancária e aplicações 

financeiras da parte executada GERLIANE SILVA LIMA (CPF: 

993.932.982-20), através do sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário 

disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se com 

providências necessárias para a imediata vinculação neste processo dos 

valores transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema 

BACENJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo 

negativa ou insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, 

proceda-se também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de 

encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome 

do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com 

a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado 

em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Havendo êxito na 

tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005266-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA CLAROS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 15H50 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006046-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE QUADRO DA SILVEIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPEACAO E PINTURA KIDAO LTDA - ME (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 16H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL EYNG (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 16H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-74.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN CATARINE FARIAS CARNEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8010524-74.2015.8.11.0045 DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME - CNPJ: 

11.103.844/0001-84 (REQUERENTE) KARIN CATARINE FARIAS CARNEIRO 

- CPF: 050.215.071-84 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Certifico, eu 

Oficiala de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável 

mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Tapurah-MT, 

extraído dos autos supra, no dia 24/05/2019 diligenciei-me ao endereço 

mencionado no mandado, e ali sendo, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO E A INTIMAÇÃO da Requerida KARIN CATARINE FARIAS 

CARNEIRO , pois ao me deslocar até o endereço indicado, a atual 

moradora que não quis se identificar, relatou que mudou-se a poucos dias 

ali e que não conhece a reclamada. O referido é verdade e dou fé. 

Tapurah-MT, 22 de fevereiro de 2020 Layza Michelle Souza Serra Oficiala 

de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003878-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN FERNANDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VITOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO eu, Joacyr Ormond Souza, Oficial de Justiça, em 

cumprimento ao r. mandado, dirigi-me até a Av. Elemar Ernesto, Quadra 05, 

Lote 12, Distrito Marechal Rondon, neste município, a 43 Km (ida) da sede 

deste juízo, e ali estando, após as formalidades legais, DEIXEI de CITAR e 

INTIMAR o requerido LEANDRO VITOR DOS SANTOS por não o ter 

encontrado. Sendo que no endereço acima, a Srª poliana de Marco 

Gomes, informou a este meirinho que a mesma ali reside aproximadamente 

há 18 meses, e que desconhece a pessoa, bem ainda, o atual paradeiro 

do requerido. Certifico ainda, indaguei aos vizinhos próximos, e não obtive 

nenhuma informação do requerido, sendo ali pessoa desconhecida. Assim 

sendo, não tendo este Oficial de Justiça mais nenhuma informação do 

paradeiro do requerido, estando em lugar incerto e não sabido, devolvo r. 

mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Campo 

Novo do Parecis/MT, 17 de março de 2020. Joacyr Ormond Souza Oficial 

de Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVIO PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/07/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS NOGUEIRA DE LIMA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001617-93.2019.8.11.0045 SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - EPP - CNPJ: 15.087.481/0001-91 (REQUERENTE) JONAS 

NOGUEIRA DE LIMA - ME - CNPJ: 24.170.403/0001-47 (REQUERIDO) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que diligenciei até o endereço constante na 

inicial onde há um ponto comercial que não está em funcionamento e na 

casa aos fundos há sinais de que não há ninguém morando e no endereço 

descrito no mandado, não localizei a numeração informada, assim, NÃO 

FOI POSSÍVEL CITAR JONAS NOGUEIRA DE LIMA - ME, deste modo, 

devolvo o presente para seus devidos fins. /MT, 13 de março de 2020. 

ADRIANO LUIZ HERMES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002407-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE QUADROS WERLANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO BORGES DA ROSA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/07/2020 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTONIO VERARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MAUES COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001250-69.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON ANTONIO 

VERARDI REQUERIDO: JOAO MAUES COSTA RIBEIRO Vistos. Analisando 

detidamente os autos, constato que o valor da causa corresponde a R$ 

31.383,37 (trinta e um mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete 

centavos), o que vai de encontro ao teto de 20 salários mínimos 

estabelecido no art. 9º da Lei 9.099/95, haja vista que a parte reclamante 

não possui defensor constituído. Assim, DETERMINO a intimação do 

reclamante para que constitua advogado ou renuncie ao valor que 

exceder o limite de vinte salários mínimos, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 01 de agosto de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010268-68.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLY SERRAO E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010268-68.2014.8.11.0045. REQUERENTE: GIZELLY SERRAO E SILVA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. CNOVA 

COMERCIO ELETRÔNICO S.A., nos autos da ação de execução que lhe 

move GIZELLY SERRÃO E SILVA, opôs os presentes embargos à 

execução, alegando excesso de execução. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Preliminarmente, considerando que o instituto jurídico da impugnação ao 

cumprimento da sentença não se aplica ao rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, inteligência do artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, 

CONVERTO, de ofício, a petição de impugnação ao cumprimento da 

sentença em EMBARGOS À EXECUÇÃO. Com efeito, tal medida mostra-se 

necessária diante dos princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, que orientam o rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, conforme artigo 2º de aludida legislação, aliado aos 

princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos 

processuais, dispostos nos artigos 277 e 283 do Código de Processo Civil. 

No mérito, os embargos não merecem acolhimento. Inobstante as 

alegações do embargante, não há como as acolher. Isto porque o 

embargante sequer garantiu integralmente o juízo, sendo esta garantia 

conditio sine qua non para apreciação dos embargos, conforme Enunciado 

117 o FONAJE, verbis: Enunciado nº 117: “É obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro 

Vitória/ES)”. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO 

PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA SENTNEÇA. INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA 

DO JUÍZO. OBRIGATORIEDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. Embora 
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o artigo 525 do Novo Código de Processo Civil dispense a segurança do 

juízo, nos Juizados Especiais Cíveis há expressa previsão da 

necessidade da segurança do juízo, art. 53, par.1º, da Lei nº 9.099/95, 

que é claro ao determinar que a penhora deve preceder o oferecimento de 

embargos à execução. Ademais, o Enunciado nº 117 do FONAJE 

sedimentou a questão, inclusive para o caso de execução de título judicial 

(cumprimento de sentença): Enunciado 117 (novo)- É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. 

(Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES). Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

AUSÊNCIA DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO 

JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O PROCESSAMENTO DA 

IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. 

IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA, DE 

OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007552037, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018) AGRAVO... INTERNO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. SEGURANÇA DO 

JUÍZO EM EXECUÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE PARA OPOSIÇÃO DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DA LEI DO RITO SUMARÍSSIMO. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Interno Nº 71006571004, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

30/03/2017). Assim, a extinção dos embargos, sem resolução do mérito, é 

medida que se impõe. SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007785660, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 18/07/2018). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007785660 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da 

Silva, Data de Julgamento: 18/07/2018, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/07/2018) (Grifo nosso). 

SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DECISÃO QUE NÃO RECEBE A IMPUGNAÇÃO ANTE A FALTA DE 

GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DA EXECUTADA. GARANTIA DO JUÍZO. 

IMPRESCINDIBILIDADE PARA O OFERECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. 

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. A prévia e integral 

garantia do juízo é pressuposto para o processamento da impugnação ao 

cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 475-J, § 1º, do 

Código de Processo Civil/73, então vigente. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 

MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. RECLAMO NÃO 

CONHECIDO. Aflige o princípio que veda a supressão de instância a 

agitação de matérias tão somente em segundo grau de jurisdição, sem que 

elas tenham passado pelo crivo do debate e julgamento na origem. 

AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 

01295432820148240000 Balneário Camboriú 0129543-28.2014.8.24.0000, 

Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/05/2018, 

Terceira Câmara de Direito Comercial) (Grifo nosso). Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, prosseguindo-se a 

execução em seus ulteriores termos. Intime-se o Executado para efetuar o 

pagamento débito remanescente de R$ 2.081,19, (dois mil e oitenta e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de 

execução forçada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004263-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS WELIGTON PICCIANI (EXECUTADO)

JOYCE MARA FRANCISCO DA SILVA PICCIANI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor da carta precatória devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004532-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA FERREIRA SECATO (EXECUTADO)

ELIAS PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente via DJE, para manifestação no prazo legal, 

requerendo o que de direito, notadamente diante do retorno da carta 

precatória.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010998-79.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - SCPC (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010998-79.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: ADELAR LIMA EXECUTADO: 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - SCPC, BANCO BRADESCO E 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Diante do efeito infringente almejado pelos 

Embargos de Declaração id. 25572417, intime-se as partes promovidas 

para que, no prazo de 5 dias, manifeste nos autos, sob pena de 

preclusão. Intime-se a parte promovente para manifestar-se quanto a 

impugnação ao cumprimento de sentença id. 25920871, no prazo de 10 

dias. Sem prejuízo, verifiquei a impossibilidade de visualização da 

sentença id. 627336, uma vez que os autos foram migrados do sistema 

PROJUDI para o PJE. Nesta oportunidade, abri o chamado id. 192890 e 

protocolo 448303, aguardando a resolução do setor de tecnologia da 

informação do TJMT. Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde – MT, data registrada no 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005932-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BILHALBA VARELA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005932-67.2019.8.11.0045. REQUERENTE: EVA BILHALBA VARELA DE 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Diante do 

efeito infringente almejado pelos Embargos de Declaração, intime-se a 

parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste nos autos, sob 

pena de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para Embargos de 

Declaração). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde 

– MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005634-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MERTENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RF CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 16:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004302-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GASPERIN ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004302-78.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANO GASPERIN ALVES 

REQUERIDO: F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Vistos. Intimem-se 

as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem 

os requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos 

serem encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

28/07/2020 Hora: 15:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

28/07/2020 Hora: 15H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010872-92.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN CATARINE FARIAS CARNEIRO (REQUERIDO)

 

28/07/2020 Hora: 16:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

28/07/2020 Hora: 16H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-81.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE RAMOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

14/07/2020 Hora: 13:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

14/0272020 Hora: 13H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005664-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ONOFRE SILVESTRE (REQUERIDO)

 

a: 28/07/2020 Hora: 16:30 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 28/07/2020 Hora: 16H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005662-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SILVA SALVADOR (REQUERIDO)

 

28/07/2020 Hora: 16:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

18/02/2020 Hora: 14H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I MIYKE SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 29/07/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 16:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000692-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVAL BENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISVAL DE ALMEIDA VITAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor da carta precatória, bem como da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA ARDENGHI BRIZOLLA (REQUERIDO)

 

29/07/2020 Hora: 13:15 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

29/07/2020 Hora: 13H15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003670-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA MEDEIROS & OLIVEIRA MEDEIROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 17:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003780-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALENCAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

29/07/2020 Hora: 14:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

29/07/2020 Hora: 14H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003034-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HUMBERTO DE SOUSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de abril de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002750-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALFREDO RADTKE SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON DANIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002750-78.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS ALFREDO RADTKE 

SCHERER REQUERIDO: MAIKON DANIEL DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

Embargante informa haver contradição no julgado no que se refere à 

análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Após o trânsito em julgado, intimem-se as partes, 

concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002192-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUES AMBROSIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002192-04.2019.8.11.0045. INTERESSADO: JACQUES AMBROSIO 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

Embargante informa haver contradição no julgado no que se refere à 

análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 
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palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003664-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CAMPOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003664-40.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIA CAMPOS DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver contradição no julgado no que 

se refere à análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001949-94.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS PEREIRA BARBOSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

Embargante informa haver contradição no julgado no que se refere à 

análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003774-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VIEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003774-39.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JAIR VIEIRA NUNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa haver contradição 

no julgado no que se refere à análise das provas. Compulsando os autos, 
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não vislumbro a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada 

pela parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003372-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE HABOSK BORKOVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003372-55.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JAQUELINE HABOSK 

BORKOVSKI REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

parte Embargante informa haver contradição no julgado no que se refere à 

análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Considerando que a promovente comprovou nos autos a sua 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Certifique-se a 

tempestividade do recurso. Se tempestivo, RECEBO o recurso inominado, 

com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se 

entender necessário (art. 42, §2º, Lei 9.099/95), ou caso já tenha sido 

intimado, certifique-se o decurso de prazo. Apresentada as contrarrazões 

ou certificado o decurso, remeta-se o processo às Turmas Recursais, 

para fins de exame da matéria. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-10.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVIS DEL BARCO CAMARGO OAB - DF15192 (ADVOGADO(A))

CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL OAB - DF26297 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000077-10.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ROMULO DOS SANTOS 

REQUERIDO: FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver contradição no julgado no que 

se refere à análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Certificado o trânsito em julgado, intimem-se as partes, 

concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 
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encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003337-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003337-95.2019.8.11.0045. REQUERENTE: GLEICIANE SILVA LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que as partes entabularam acordo livremente e requerem a 

homologação em Id. 28848289. Destarte, como as partes apresentam ao 

juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os 

atos das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em Id. 31138044, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Declaro prejudicada a análise dos embargos de declaração, em vista do 

acordo formulado. Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo 

recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

definitivamente. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002134-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRETTO & TRETTO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO RODRIGUES DE FREITAS TOSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002134-69.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: TRETTO & TRETTO LTDA ME - 

ME EXECUTADO: CASSIANO RODRIGUES DE FREITAS TOSTA Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se refere à 

análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002166-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002166-74.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: EDINALDO FEITOSA Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se refere à 

análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA LINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002133-84.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: APARECIDA LINA DA SILVA 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se 

refere à análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA ABRAAO BATISTELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BRANDINI E BRANDINI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000221-18.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARTA APARECIDA 

ABRAAO BATISTELLA REQUERIDO: BRANDINI E BRANDINI LTDA - EPP, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Os embargos de declaração 

constituem recurso de integração, eis que a sua finalidade é a adequação 

da decisão judicial, visando esclarecer obscuridades, eliminar 

contradições, suprir omissões e/ou corrigir erro material, ao teor do 

disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Analisando a 

sentença vergastada, depreende-se que consta erro material passível de 

correção em relação ao nome da requerida. Diante do exposto, ACOLHO 

os embargos para sanar a irregularidade apontada no dispositivo da 

sentença de Id. 30462339 e, por conseguinte, retificar o dispositivo para 

que seja retire o termo confirmando a liminar, passando a ler da seguinte 

forma: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos 

formulados na presente ação para condenar as REQUERIDAS ao 

pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de indenização por 

danos materiais , acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do 

efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação 

da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora (art. 

397, parágrafo único, do CC), e ainda, a pagar a parte autora a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. (...)” Mantenho os 

demais termos da sentença. Expeça-se de imediato o alvará ao credor 

e/ou seu advogado (a), do valor incontroverso depositado no id. 

31177132, conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 
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arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004996-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON AUGUSTO NONNEMACHER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004996-42.2019.8.11.0045. REQUERENTE: GELSON AUGUSTO 

NONNEMACHER REQUERIDO: TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se refere à 

análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Defiro pedido de id. 30562688, atenda-se como requerido. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005402-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN CANDIDA FERREIRA PIOVEZAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOATAN MARIANO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005402-63.2019.8.11.0045. REQUERENTE: EVELYN CANDIDA FERREIRA 

PIOVEZAN REQUERIDO: JOATAN MARIANO DE SOUZA Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte autora 

é obrigatória e independe da presença da parte contrária, sob pena de 

extinção do processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95). No caso, a reclamante não compareceu à sessão de 

conciliação, embora devidamente intimada. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 c/c o Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a M.M. Juíza 

Supervisora para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 16 de 

abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011484-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011484-30.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: DANIEL RODRIGUES DA SILVA Vistos. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. No caso, o processo 

tramita desde o ano de 2015 e a execução desde 2018, sem que tenha 

havido localização ou indicação de bens aptos a satisfazerem o crédito 

nas diversas diligências realizadas. Conforme determina o artigo 53, § 4º, 

da Lei n. 9.099/1995, “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. Ainda que fosse execução de sentença aplicaria o 

mesmo entendimento, conforme Enunciado 75 do FONAJE: “A hipótese do 

§ 4º, do artigo 53, da Lei 9.099/95, também se aplica às execução de título 

judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão de seu crédito, 

como título para futura execução, sem prejuízo de manutenção do nome 

do executado no Cartório do Distribuidor”. No mesmo sentido é o 

entendimento da jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO. 

EXTINÇÃO AUSÊNCIA DE BENS. Ausência de bens penhoráveis que 

acarreta a extinção do processo. Os juizados especiais cíveis 

constituem-se em microssistema legal cuja aplicação dos ditames do 

Código de Processo Civil realiza-se subsidiariamente. Norma inserta no 

artigo 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95 que afasta a incidência do artigo 921, II, 

do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (TJSP; Recurso 

Inominado 1012780-53.2013.8.26.0016; Relator (a): Anderson Cortez 

Mendes; Órgão Julgador: Sétima Turma Cível; Foro Central Cível – 38ª VC; 

Data do Julgamento: 17/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017). Inobstante 

as diversas tentativas de localização de bens da parte executada, a 

exequente foi intimada para indicar bens do executado aptos à penhora; 

mas não houve manifestação da parte interessada, mesmo advertida de 

que a inércia implicaria na extinção da execução na dicção do art. 53, § 4º 

da Lei 9.099/95. Logo, não tendo sido localizados bens passíveis de 

penhora impõe-se a extinção da execução. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo de Execução, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Supervisora (art. 40 da Lei 9.099/95). Após, 

anote-se e arquive-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de 

abril de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 
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9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004043-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA JAPANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JAPANI OAB - 453.651.139-34 (REPRESENTANTE)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004043-78.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANGELA CRISTINA JAPANI 

REPRESENTANTE: ANTONIO JAPANI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante 

informa haver omissão no julgado no que se refere à análise das provas. 

Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua 

conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria 

já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. 

“In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade 

ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, 

portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito, ou 

seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra palco em sede 

de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão 

que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 

instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. 

Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a 

isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização 

profissional. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - 

EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos por não vislumbrar qualquer a hipótese de seu cabimento, 

mantendo-a da forma que fora lançada. Defiro pedido de id. 30562688, 

atenda-se como requerido. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005321-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. P. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002645-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004071-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEO AGRI TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACIRA XAVIER DE SA OAB - SP88250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - ME (REU)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004225-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIZIA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003319-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI BUCHHOLZ (REQUERENTE)

VANILDA BUCHHOLZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ TOLFO CARLESSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004840-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO RAMOS (REQUERIDO)

 

Intimo o exequente para dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1004186-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RODRIGO HERMES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, para que o mandado seja encaminhado à central de 

mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 3,00 por quilômetro 

percorrido (considera-se a distância de ida e volta), a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001865-25.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

W.A INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001865-25.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: W.A INTERMEDIACAO E 

AGENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA - EPP VISTOS. Inicialmente, 

proceda a Sra. Gestora a verificação da autenticidade da decisão objeto 

da presente, devendo se certificar junto ao juízo de origem se esta ainda 

encontra-se em vigor. Após, verificado o preenchimento dos requisitos 

exigidos no § 12 do art. 101 da Lei 13.043 de 13 de novembro de 2014, 

bem como efetuado o pagamento das custas pertinentes e diligência do 

Oficial de Justiça, que deverão ser comprovados no presente feito, 

EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM objeto da 

presente. Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de 

origem fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e baixas de 

praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004897-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR JANE CARVALHO HESPER (REQUERENTE)

EDUARDO GUSE (REQUERENTE)

SANTO ALDORI SILVEIRA HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004897-09.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: SANTO ALDORI SILVEIRA HESPER, LENIR JANE 

CARVALHO HESPER, EDUARDO GUSE REQUERIDO: SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA VISTOS. Intime-se a requerida 

para indicar, de maneira pontual, os dados (número do processo) da Ação 

de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Consignação em 

Pagamento que alega ter distribuído por dependência (ID n.º 17429312), a 

fim de que o referido feito seja associado à presente demanda, 

possibilitando assim, a análise conjunta e verificação de manutenção ou 

revogação da liminar aqui deferida. Prazo: 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, 

no mesmo prazo, intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar 

acerca do pedido formulado no ID n.º 17429312. Ultimadas as 

providências acima, torne-me conclusos para decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 15 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005015-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. D. C. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA CARDOSO DA CONCEICAO OAB - 034.725.793-31 

(REPRESENTANTE)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005015-82.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

R. K. D. C. P. REPRESENTANTE: MARIA LUIZA CARDOSO DA CONCEICAO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Considerando a 

apresentação de novos exames médicos pela autora, intime-se o perito 

nomeado para que proceda a conclusão da perícia médica. Concluída a 

perícia, intimem-se as partes para manifestação acerca do laudo pericial 

médico, bem como sobre o laudo social já acostado aos autos. Prazo: 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 15 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001584-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16592159 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 24/01/2019 às 12:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000736-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL MELO OLIVEIRA OAB - GO36917 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEZINDO FARIAS DE AMORIM (REU)

EULER CESAR DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO RIBEIRO RATES OAB - GO33914 (ADVOGADO(A))

PATRICIO DUTRA DANTAS FERREIRA OAB - GO0023931A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida - 

EULER CESAR DE FREITAS - para apresentar seus memorias escritos no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000736-62.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL MELO OLIVEIRA OAB - GO36917 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEZINDO FARIAS DE AMORIM (REU)

EULER CESAR DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO RIBEIRO RATES OAB - GO33914 (ADVOGADO(A))

PATRICIO DUTRA DANTAS FERREIRA OAB - GO0023931A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora - ELLUS 

AGROPECUARIA LTDA - para apresentar seus memorias escritos no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000736-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL MELO OLIVEIRA OAB - GO36917 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEZINDO FARIAS DE AMORIM (REU)

EULER CESAR DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO RIBEIRO RATES OAB - GO33914 (ADVOGADO(A))

PATRICIO DUTRA DANTAS FERREIRA OAB - GO0023931A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida - 

ALMEZINDO FARIAS DE AMORIM - para apresentar seus memorias 

escritos no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000550-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULANDIA COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. H. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

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

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de Penhora, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal 

deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001614-16.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE GABLE SOARES DE REIS (EXECUTADO)

EDUARDO HENRIQUE BISCOLA (EXECUTADO)

 

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

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

correspondência devolvida de ID nº 26953486, requerendo o que entender 

de direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001464-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. BERNIERI COMERCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ADALBERTO DA SILVA (REU)

LAUDOMIRO DA SILVA (REU)

 

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

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do(a) 

oficial de justiça de ID nº 23450254, requerendo o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001511-43.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. BERNIERI COMERCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS (REU)

PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL (REU)

 

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

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do(a) 

oficial de justiça de ID nº 22510672, requerendo o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000333-88.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MEIRIELLY NEVES DE SOUZA (REU)

MARIA APARECIDA DAS NEVES THEODORO DE SOUZA (REU)

 

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

de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova 

o recolhimento das custas com as diligências do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos, devendo ser juntadas 

a guia e comprovante de pagamento, ou, no mesmo prazo, requeira o que 

entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001386-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ARANTES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDIMAR ARANTES DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 2ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 MANDADO 

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

DIREITO JEAN PAULO LEAO RUFINO PROCESSO n. 

1001386-41.2019.8.11.0021 Valor da causa: R$ 589.835,40 ESPÉCIE: 

[Administração de Herança]->INVENTÁRIO (39) HERDEIROS: Nome: ANA 

PAULA ARANTES DA ROCHA Endereço: RUA SEM DENOMINAÇÃO, QD. 

6B, LOTE 05, NOVO PROGRESSO, NOVA NAZARÉ - MT - CEP: 78638-000 

INVENTARIADO(A): Nome: GLEIDIMAR ARANTES DA ROCHA Endereço: 

QD. 6B, LT 5, NOVO PROGRESSO, NOVA NAZARÉ - MT - CEP: 78638-000 

HERDEIROS: 1) Ana Paula Arantes da Rocha, nascida: 25/01/1995, 

residente e domiciliada à Rua Sem Denominação, Quadra 6B, Lote 05, 

Bairro Novo Progresso, CEP 78.638-000, Nova Nazaré - MT; 2) Geremias 

Machado da Rocha, nascido: 19/02/1996, residente e domiciliado à Rua 

Adriano Reis de Carvalho, Setor Sul, Nova Nazaré - MT; 3) Maria 

Valentinna Allen da Rocha, nascida: 14/05/2014, residente e domiciliada à 

Rua 10, esquina com a 25, nº 1190, Setor Operário – Agua Boa - MT 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS HERDEIROS, acima 

qualificado(s), dos termos do presente Inventário, para se manifestar(em) 

nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras 
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declarações apresentadas pelo(a) inventariante, petição inicial e 

despacho cujo conteúdo e documentos vinculados seguem disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: Cabe aos herdeiros no prazo legal: 1. Arguir 

erros, omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação do 

inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de 

herdeiro (Art. 627, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. ÁGUA BOA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001386-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ARANTES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDIMAR ARANTES DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 2ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CARTA DE 

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

JEAN PAULO LEAO RUFINO PROCESSO n. 1001386-41.2019.8.11.0021 

Valor da causa: R$ 589.835,40 ESPÉCIE: [Administração de Herança]

->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: ANA PAULA ARANTES DA 

ROCHA Endereço: RUA SEM DENOMINAÇÃO, QD. 6B, LOTE 05, NOVO 

PROGRESSO, NOVA NAZARÉ - MT - CEP: 78638-000 POLO PASSIVO: 

Nome: GLEIDIMAR ARANTES DA ROCHA Endereço: QD. 6B, LT 5, NOVO 

PROGRESSO, NOVA NAZARÉ - MT - CEP: 78638-000 HERDEIRA: Hevellyn 

de Souza Arantes da Rocha, nascida: 17/09/2009, residente e domiciliada 

à Rua 1010, Quadra 15, Lote 26, Bairro Laguna Park, CEP 75.380-000, 

Trindade - GO Senhor(a): Herdeira Hevellyn de Souza Arantes da Rocha 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS HERDEIROS, acima 

qualificado(s), dos termos do presente Inventário, para se manifestar(em) 

nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras 

declarações apresentadas pelo(a) inventariante, petição inicial e 

despacho cujo conteúdo e documentos vinculados seguem disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: Cabe aos herdeiros no prazo legal: 1. Arguir 

erros, omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação do 

inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de 

herdeiro (Art. 627, do CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

CPC). ÁGUA BOA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001386-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ARANTES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDIMAR ARANTES DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 2ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CARTA DE 

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

JEAN PAULO LEAO RUFINO PROCESSO n. 1001386-41.2019.8.11.0021 

Valor da causa: R$ 589.835,40 ESPÉCIE: [Administração de Herança]

->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: ANA PAULA ARANTES DA 

ROCHA Endereço: RUA SEM DENOMINAÇÃO, QD. 6B, LOTE 05, NOVO 

PROGRESSO, NOVA NAZARÉ - MT - CEP: 78638-000 POLO PASSIVO: 

Nome: GLEIDIMAR ARANTES DA ROCHA Endereço: QD. 6B, LT 5, NOVO 

PROGRESSO, NOVA NAZARÉ - MT - CEP: 78638-000 HERDEIRA: Débora 

Luiza Carvalho da Rocha, nascida: 30/06/1996, residente e domiciliada à 

Rua João Pinheiro, Quadra 08, Lote 24, Setor Vila Jaiara, Anápolis CEP: 

75064-060 Senhor(a) Herdeira: Débora Luiza Carvalho da Rocha 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA HERDEIRA, acima qualificada, dos 

termos do presente Inventário, para se manifestar(em) nos autos, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras declarações 

apresentadas pelo(a) inventariante, petição inicial e despacho cujo 

conteúdo e documentos vinculados seguem disponíveis no Portal de 
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Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: Cabe aos herdeiros no prazo legal: 1. Arguir 

erros, omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação do 

inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de 

herdeiro (Art. 627, do CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

CPC). ÁGUA BOA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001228-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSLEY XAVIER BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONZAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001228-20.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JAKSLEY 

XAVIER BATISTA REQUERIDO: LUCIANO GONZAGA 1. Cuida-se de Ação 

de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

proposta por JAKSLEY XAVIER BATISTA, em face de LUCIANO 

GONZAGA, onde requer, preliminarmente, a fixação de alimentos 

provisórios. Segundo consta, as partes conviveram maritalmente durante 

o período de maio/2004 até abril/2016, advindo do relacionamento 02 (dois) 

filhos. Contudo, encontram-se separados há aproximadamente 02 (dois) 

anos e 04 (quatro) meses. Alega que foi realizado acordo referente à 

pensão alimentícia em valor irrisório, comparado aos rendimentos do 

requerido, nos autos código 112590, de modo que requer a fixação dos 

alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato. 

Fundamento e decido. 2. De início, cabe dizer que a quantificação da 

prestação alimentar é definida sob o binômio necessidade do alimentado e 

possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1694, § 1º, do Código Civil, 

de modo que a decisão judicial que define a pensão alimentícia, sujeita-se 

à cláusula “rebus sic stantibus”, e portanto não produz coisa julgada 

material. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação, dado a total ausência de comprovação da 

necessidade da autora, bem como das condições da parte ré, e das 

razões que fundamentaram a origem do dever alimentar — circunstância 

que figura como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência 

[art. 300 do Código de Processo Civil e art. 1.699 do Código Civil]. Desta 

forma, considerando que a requerente exerce atividade laborativa, bem 

como já vem percebendo pensão alimentícia em favor de seus filhos, 

entendo ser mais prudente que se promova a instrução do processo, para 

o fim de se obter melhores subsídios probatórios para subsidiar a decisão. 

3. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o requerimento formulado pela parte 

autora em sede de tutela de urgência para reduzir os alimentos fixados, 

ante a ausência de elementos probatórios. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 14 (QUATORZE) DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

14H30MIN (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

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

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

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

processual. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do requerido, nos 

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

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

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

do Código de Processo Civil. O réu poderá oferecer contestação no prazo 

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

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

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

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

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

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

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

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

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

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação irá acarretar multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 

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

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

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

autos, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público. DEFIRO a assistência 

judiciária gratuita postulada, ante a documentação aportada nos autos. 

Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações. 

Processe-se em segredo de justiça, por força do dispositivo contido no 

artigo 189, inciso II do CPC. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de outubro de 

2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-92.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

ADVOGADO do(a) parte PROMOVENTE para que, no prazo 10 (dez) dias, 

manifestar em relação ao pagamento efetuado pelo Requerido

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-47.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BEZERRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

ADVOGADO do(a) parte PROMOVENTE para que, no prazo 10 (dez) dias, 

manifestar em relação ao pagamento efetuado pelo Requerido

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-10.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMIR FERNANDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

ADVOGADO do(a) parte PROMOVENTE para que, no prazo 10 (dez) dias, 

manifestar em relação ao pagamento efetuado pelo Requerido

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-72.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERMEZINA PRADO NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

ADVOGADO do(a) parte PROMOVENTE para que, no prazo 10 (dez) dias, 

manifestar em relação ao pagamento efetuado pelo Requerido

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-48.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOBRINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

ADVOGADO do(a) parte REQUERIDA para que, no prazo 10 (dez) dias, 

manifestar em relação a proposta de acordo proposta pela parte 

requerente

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69291 Nr: 411-44.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU SOSSAI, MARIA MADALENA DE 

ABREU SOSSAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842 A /MT, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:OAB-MT 8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Vistos em correição.

1. Diante da contestação e reconvenção apresentada, INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se em réplica e apresente resposta à reconvenção.

2. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

3. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 3255-93.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JUNIOR MARIANO DA 

SILVA - OAB:MT 24893/O, SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:25801/O

 Vistos.

 I – Vieram os autos conclusos para realização de julgamento por sessão 

do tribunal do júri .

II – Ocorre que, em virtude das portarias conjuntas 247 e 249 do TJMT e 

resolução 313 do CNJ, torna-se inviável neste momento a realização do 

ato, uma vez que instaurado o regime de tele trabalho até 30 (trinta) de 

abril do corrente com consequente suspensão das audiências e prazos 

processuais.

 III – Reputo ainda que a designação de nova data, ao menos por ora, se 

mostra inoportuna, notadamente quando o regime de tele trabalho 

obrigatório poderá ser prorrogado o que implicaria por prejudicar eventual 

data bem como os esforços necessários para o seu cumprimento.

IV – Desta forma, DETERMINO o retorno dos autos a secretaria.

V – Findo os prazos de suspensão elencados nas portarias acima 

mencionadas, TORNEM os autos imediatamente conclusos [RÉU PRESO] 

para designação de audiência de instrução e julgamento.

VI – Sem prejuízo, ABRA-SE vistas as partes iniciando-se pelo Ministério 

Público, para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias acerca da 

localização das testemunhas Dhionata Costa Reckziegel (fl. 341) e José 

Maria Santos dos Ramos (fl. 354).

Às providências

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001249-62.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ALVES PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (ADVOGADO(A))

GLAUBER SOARES MENDES OAB - MG119637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIDIMO FERREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001249-62.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Acessão]->REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: HUGO ALVES 
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PIMENTA Endereço: avenida moema, 100, camaiurá, UNAÍ - MG - CEP: 

38610-000 POLO PASSIVO: Nome: ODIDIMO FERREIRA Endereço: Rod. MT 

100, KM 01, saida para Alto Taquari, zona rural, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE na 

pessoa de seus advogados para comparecer a audiência designada para 

o dia 01/07/2020 às 15h00min (MT), nesta comarca, bem como para, no 

prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado. Alto 

Araguaia, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000255-97.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES DE SOUZA - EPP (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000255-97.2020.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação sob o 

rito especial movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

desfavor de GILMAR GONÇALVES DE SOUZA EPP, objetivando a busca e 

apreensão do veículo indicado a inicial, dado em garantia fiduciária. 

Ressalto que para a concessão da liminar, de acordo com a legislação e a 

jurisprudência, necessário que credor demonstre a mora ou o 

inadimplemento do devedor, que decorrerá do vencimento do prazo para 

pagamento, e poderá ser comprovada nos autos por notificação 

registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2°, § 2° do 

Decreto Lei 911/69, verbis: Art. 2º (...). § 2º. A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. Dessa forma, a notificação extrajudicial 

compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, 

cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação 

de busca e apreensão. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula n. 72 

da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a 

comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente”. Frisa-se que a notificação extrajudicial deve ser 

efetivamente remetida e entregue no endereço residencial constante do 

contrato, não sendo necessário, porém, o recebimento pessoal pelo 

devedor. No presente caso, infere-se que as notificações encaminhadas 

pelo correio foram devolvidas pelo motivo “ausente”, e que o protesto fora 

cumprido por edital, isto é, sem que se tenha demonstrado o esgotamento 

das diligencias para localização do devedor e constituir a mora. Assim, 

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

comprove a constituição em mora da parte requerida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto Araguaia/MT, 12 

de março de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000667-96.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OLINTHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO AFONSO RATHUNDE OAB - SC13094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER (REU)

NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER (REU)

ANA DA SILVA GUIMARAES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000667-96.2018.8.11.0020. Vistos, 

etc. Ao id. 26786247 a parte autora pugnou pelo deferimento da 

gratuidade da justiça. Inobstante as declarações de hipossuficiência 

juntada aos autos, a efetiva impossibilidade em suportar as despesas do 

processo deve ser demonstrada através de documentos, quando não se 

extrai dos autos a presunção de miserabilidade da parte. Isso porque o 

parágrafo único, do art. 2º da Lei 1060/50, deve ser interpretado à luz do 

inc. LXXIV do art. 5º, da Constituição Federal, que prevê que "o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem 

insuficiência de recursos". Desse modo, embora a parte tenha 

apresentado documentos aos id. 17147167 e 17147172 verifica-se que 

não foram juntados documentos referente a todos os representantes do 

espolio, ademais, observa-se que os documentos apresentados, são 

datados do ano de 2018, sendo necessária a juntada de documentos 

atualizados a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, 

INTIME-SE a autora para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos 

documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, devendo 

apresentar seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas 

declarações de Imposto de Renda, Certidões do Detran e Registro de 

imóveis da Comarca, inclusive documentos comprobatórios acerca das 

despesas básicas suportadas, fim de que possa analisar, em 

profundidade, se faz jus ao benefício pretendido, ou comprovar o 

pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados, no mesmo prazo. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 30 de março de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000314-85.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHATEAUBRIAND NOGUEIRA VALERIANO (REQUERIDO)

VILMAR LUIS NOGUEIRA VALERIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000314-85.2020.8.11.0020. 

AUTOR(A): JOSE JESUS BORGES REQUERIDO: VILMAR LUIS NOGUEIRA 

VALERIANO, ANTONIO CHATEAUBRIAND NOGUEIRA VALERIANO 

INTIME-SE o autor para que retifique o valor da causa, adequando-o ao 

conteúdo econômico da demanda, bem como recolha as custas 

processuais respectivas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

arbitramento judicial (art. 292, § 3º, CPC). Decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos. Alto Araguaia, 9 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO
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Processo Número: 1001291-14.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL BENEDITO DA COSTA BATISTA (REU)

CALIA MONICA MAGALHAES COSTA (REU)

CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES (REU)

ANTONIO CHATEAUBRIAND NOGUEIRA VALERIANO (REU)

VASTI ESTER DE ARAÚJO VALERIANO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001291-14.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): JOSE JESUS BORGES REU: ANTONIO CHATEAUBRIAND 

NOGUEIRA VALERIANO, CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES, 

CALIA MONICA MAGALHAES COSTA, JAMIL BENEDITO DA COSTA 

BATISTA, VASTI ESTER DE ARAÚJO VALERIANO Sem prejuízo do 

cumprimento do despacho do id. 30761090, considerando tratar-se de 

matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, RETIFIQUE o valor da 

causa, adequando-o ao conteúdo econômico da demanda, sob pena de 

arbitramento judicial, devendo ainda proceder ao recolhimento das 

respectivas custas processuais. Decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos. Alto Araguia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000165-89.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RAMOS E ZUANON ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGY GREEN BRASIL ENERGIA RENOVAVEL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000165-89.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.850.828,70 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: RAMOS E ZUANON ADVOGADOS Endereço: 

RUA SÃO TOMÉ, 86, 11 andar, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04551-080 POLO PASSIVO: Nome: ENERGY GREEN BRASIL ENERGIA 

RENOVAVEL LTDA Endereço: Rodovia BR 364, S/N, KM 16, Zona Rural, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do Polo Ativo para, no prazo de 5 dias, providenciar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais referente ao processamento da 

presente missiva, BEM COMO o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado. Alto 

Araguaia - MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000259-37.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ALVES DE MENEZES (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000259-37.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1,00 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), 32, SBS QUADRA 1 BLOCO C LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: MAURICIO 

ALVES DE MENEZES Endereço: FAZENDA TAQUARI MARGENS DA MT 

465, SENTIDO COLÔNIA DO ARIRANHA, FAZENDA TAQUARI MARGENS 

DA MT 465, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO do Polo Ativo para, no prazo de 5 dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, cujo valor é o 

equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, devendo contatar a 

Central de Mandados da Comarca, via telefone 66-3481-1244, a fim de 

colher a quantidade de quilômetros a serem percorridos, efetuando o 

depósito via guia expedida no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, após comprovar através de recibo original juntado aos 

autos, colimando o cumprimento de mandado. Alto Araguaia - MT , 16 de 

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000017-78.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERI MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RODRIGUES DO CARMO OAB - 458.541.301-49 

(PROCURADOR)

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 325 de 783



JOSE MANOEL DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 1000017-78.2020.8.11.0020 Vistos etc. 

No presente caso, verifico que o valor da causa encontra-se em 

desacordo com o disposto no artigo 58, inciso III, da Lei 8.245/1991, além 

do mais, a peça inicial não preenche os requisitos do artigo 319, do Código 

de Processo Civil, vez que não há fundamentação jurídica do pedido. 

Assim, INTIME-SE a parte requerente para que emende a petição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, 

CONCLUSOS para apreciação dos demais pedidos. CUMPRA-SE. Às 

providências. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000305-26.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JVSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LITISCONSORTE)

CONCEICAO CHAVES DE MOURA (LITISCONSORTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000305-26.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 0,01 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), S/N, SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: JVSERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO Endereço: Rua 12 de outubro, 506, BOIADEIRO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: CONCEICAO CHAVES DE 

MOURA Endereço: Rua 12 de outubro, 506, BOIADEIRO, ALTO ARAGUAIA 

- MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do Polo 

Ativo para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 

ato, conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia - MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000297-49.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000297-49.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Endereço: RUA 

COMANDANTE COSTA, 727, - ATÉ 919/920, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-400 POLO PASSIVO: Nome: JAIR GOMES DE SOUZA 

Endereço: Rua Joaquim Estevam de Melo,, 12, telefone (66) 3635-1473, 

Boiadeiro II, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO do Polo Ativo para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, 

por depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia - MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000323-47.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DE SOUZA MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY ROCHA PORFIRIO OAB - GO19610 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO RODRIGUES GONCALVES OAB - GO19401 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTE ASSISTENCIA EM TRANSPORTES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000323-47.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: ROSEMARY DE SOUZA MARTINS SILVA Endereço: 

ROSA MARIA, S/N, QD 65 LT 24, BALNEARIO MEIA PONT, GOIÂNIA - GO - 
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CEP: 74593-470 POLO PASSIVO: Nome: BANDEIRANTE ASSISTENCIA EM 

TRANSPORTES LTDA - EPP Endereço: BRASIL, 50, SALA 05E, SETOR 

BUENO, GOIÂNIA - GO - CEP: 74215-070 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do Polo Ativo para, no prazo de 5 dias, providenciar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais para o processamento da 

presente missiva, BEM COMO o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado. Alto 

Araguaia - MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75407 Nr: 3696-45.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

intimo a Requerente, através de seu Advogado, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comparecer nesta Secretaria e retirar o Termo de Guarda 

dos Menores.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000399-71.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MAGENIS PEREIRA OAB - SP292150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO EM ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo n.º 1000399-71.2020.811.0020 Vistos, etc. Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por BRF S.A contra ato do CHEFE DO 

POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO, do CHEFE DA AGENCIA 

FAZENDARIA DE ALTO ARAGUAIA/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

com pedido liminar visando à liberação de mercadoria apreendidas pelo 

fisco estadual. Para tando, aduz em síntese, que adquiriu algumas 

mercadorias, as quais ficaram retidas em fiscalização realizada no posto 

fiscal desta comarca de Alto Araguaia/MT, tendo em vista as 

irregularidades mencionadas no TAD, no que tange às notas fiscais. Aduz 

que além da apreensão das mercadorias, ainda foi constituído o ICMS e 

aplicada multa no valor de R$ 205.491,04 (duzentos e cinco mil, 

quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos), os quais deverão 

ser arcados pela transportadora Fernando Gatelli e Cia Ltda. ME. Aduz 

ainda, que houve equívoco na apresentação das notas, visto que a 

empresa de transporte apresentou nota diversa da nota de aquisição das 

mercadorias pela impetrante. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

verifico que a impetrante recolheu as custas e taxas judiciais, todavia, 

ressalto que nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso, a ação de mandado de segurança é isenta de pagamento 

de preparo. De outro lado, o caso é de indeferimento da petição inicial ante 

a manifesta ilegitimidade da autoridade indicada como coatora. Com efeito, 

em se tratando de mandado de segurança, “legitimado passivo é o 

‘responsável pela ilegalidade ou abuso de poder’, segundo expressão que 

consta do próprio dispositivo constitucional. Se o ato de apreensão de 

mercadorias foi praticado por Agente de Tributos Estaduais, contra ele 

cabe a impetração - e não ao seu superior hierárquico - já que é foi o 

responsável pela ilegalidade, cabendo-lhe a obrigação de desfazer o ato 

se a ordem mandamental for concedida, sob pena de extinção por 

ilegitimidade passiva ad causam. (N.U 0047958-53.2010.8.11.0000, , 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 18/08/2010, Publicado no DJE 08/09/2010). Na 

mesma linha: MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA NO 

FORNECIMENTO DE NOTAS FISCAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – ATO COATOR 

ATRIBUÍDO AO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS – SEGURANÇA 

DENEGADA. O Secretário de Estado de Fazenda é parte ilegítima para 

figurar no polo passivo de mandado de segurança que ataca ato coator 

atribuído à Fiscal de Tributos Estaduais. (N.U 1000884-68.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) Na espécie, 

denota-se que a apreensão da mercadoria foi efetuada por Agente de 

Tributos Estaduais, Heitor Barbosa Morais - Mat. 2242157, contudo, o 

mandamus foi impetrado contra suposto ato do Chefe do Posto Fiscal 

Henrique Peixoto, Chefe da Agencia Fazendária de Alto Araguaia, Estado 

de Mato Grosso, não havendo nos autos qualquer indicação da vinculação 

direta desses agentes públicos com os fatos veiculados no writ. Cabe 

salientar, ademais, que na estrutura administrativa sequer existe tal 

função, já que a carreira fiscal estadual é composta pelos cargos de 

Fiscal de Tributos Estaduais - FTE e Agente de Tributos Estaduais - ATE, 

nos termos da Lei Complementar Estadual n. 98/2001. Outrossim, que não 

se mostra aplicável à espécie a teoria da encampação na medida em que 

os impetrados não defenderam o ato impugnado, ao passo que inexiste 

dúvida fundada em relação à legitimidade passiva em mandado de 

segurança visando liberar mercadorias apreendidas pelo fisco. De mais a 

mais, cabe salientar que a cognição limitada e rito célere inerentens à via 

processual não se compatibiliza com a determinação de emenda à inicial, 

ainda que para retificar o polo passivo, segundo a pacífica jurisprudência. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO – 

MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

AUTORIDADE COATORA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RENOVAÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

POR INSUFICIÊNCIA DE PUBLICIDADE - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMENDA À INICIAL – 

INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.A Presidente da Comissão de Concurso Público 

não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de 

segurança em que se almeja a renovação do ato de convocação para 
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nomeação e posse em concurso público, sendo tal atribuição privativa do 

Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI da Constituição 

Estadual.“(...) O STJ tem entendimento no sentido de não ser aplicável a 

regra contida no art. 284 do CPC quando a extinção do processo sem a 

resolução do mérito decorreu do reconhecimento da falta de uma das 

condições da ação, qual seja, da ausência de legitimatio ad causam da 

parte recorrida. (...)”. (STJ - AgRg no REsp 1414606/AL, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 

06/03/2014). (N.U 0111024-94.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) Logo, a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, DENEGO A 

SEGURANÇA, sem resolução de mérito, na forma do artigo 6º, § 5º, da Lei 

n. 12.016/2009. Custas pagas. Sem condenação em honorários 

advocatícios (art. 25, Lei n. 12.016/2009). Após o trânsito em julgado 

devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto 

Araguaia/MT,16 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-08.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA SILVERIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 8010320-08.2015.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ANGELA 

REGINA SILVERIO DA COSTA Endereço: Rua FLORISVALDO DE SOUZA 

PORTO, 686, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: Rua Manoel dos 

Santos Coimbra, 258, An 5, Poção, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO : Valor R$11.905,17 (onze mil novecentos e cinco 

reais e dezessete centavos). ALTO ARAGUAIA, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-17.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ante a ausência de manifestação da autora, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa na distribuição. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010015-29.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE BORGES MACHADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 8010015-29.2012.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

350,00 ESPÉCIE: [Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: AURILENE NOGUEIRA 

BARRETO DE SOUSA Endereço: Rua QUINTINO BOCAIUVA, 18, BEIRA 

RIO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: 

REJANE BORGES MACHADO Endereço: Rua GENERAL OSORIO, 67, 

CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO , para instruir a petição com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 524 do CPC. Sob 

pena de extinção análoga do feito. Conforme decisão anexa, vinculado 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ALTO ARAGUAIA, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 
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abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000427-73.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SIQUEIRA DE REZENDE OAB - GO21926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEIS GOMES BARBOSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1000427-73.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

9.475,45 ESPÉCIE: [Expropriação de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA Endereço: Rua Dez, FORUM LOCAL, eSQUINA COM A RUA 

aBADE bRENDAN, QD 13, FORUM, Setor Nossa Senhora de Fátima, 

MINEIROS - GO - CEP: 75832-108 POLO PASSIVO: Nome: VALNEIS 

GOMES BARBOSA Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 373, GABIROBA, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para instruir a petição com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 524 do CPC. Sob 

pena de extinção análoga do feito, nos termos da decisão vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ALTO ARAGUAIA, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000099-80.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000099-80.2018.8.11.0020. EXEQUENTE: RONALDO GIANI EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. Assim sendo, considerando que houve o 

pagamento do débito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos 

do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

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

Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001051-25.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA AMORIM MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA AMORIM MELO OAB - MT24166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Código nº: 

1001051-25.2019.8.11.0020 Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Analisando e comparando 

os pedidos formulados pelo Requerente na presente ação, bem como no 

processo de nº 1001053-92.2019.8.11.0020, que tramita nesta comarca, 

conclui-se que a autora requereu, em ambas, a mesma tutela jurisdicional. 

Ora, diante de tais conclusões, entendo que o caso em exame nestes 

autos, está caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que 

presentes identidade de partes, objeto e causa de pedir. Devendo ainda 

destacar, que a requerente sustenta, em ambas as ações, os pedidos 

com o mesmo fundamento. Pois bem. Consta dos parágrafos 1º, 2º e 3º, 

do artigo 301 do CPC, que: “§ 1º- Verifica-se a litispendência ou a coisa 

julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º- Uma ação 

é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir 

e o mesmo pedido. § 3º- Há litispendência, quando se repete ação que 

está em curso, há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida 

por sentença de que não caiba recurso.” Assim, ausente qualquer nova 

alegação, por parte da requerente, e inexistindo novas provas juntadas 

aos autos que dariam azo a abertura para a propositura de nova ação, a 

demanda não merece prosperar. Por todo o exposto, estando claramente 

demonstrados os requisitos que ensejam a litispendência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem análise do mérito, com fundamento no inciso V, do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. Sem custas e honorários advocatícios com fundamento nos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010318-04.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO OAB - MT16855/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS OAB - MT3194/O 
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(ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de parte intimado a manifestar nos 

termos do documento ID 31321893, no prazo de 05(cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-98.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010012-98.2017.8.11.0020 REQUERENTE: GILSON RODRIGUES DOS 

PASSOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que a sua fatura com referência ao mês 

de novembro/2016 com valor exorbitante, a saber, R$ 4.202,19 (Quatro 

mil, duzentos e dois reais e dezenove centavos), não se adequa à sua 

real média de consumo. Aduz ainda que em função da falha na prestação 

do serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o ocorrido. 

Porem nenhuma atitude foi tomada pela promovida. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na 

fatura de energia elétrica da parte requerente, haja vista que eles foram 

obtidos mediante leitura no medidor de energia elétrica de forma 

plurimensal e por estimativa, a qual se procede regularmente requerendo, 

a improcedência da ação, bem como em pedido contraposto o pagamento 

da fatura contestada. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de 

incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. 

Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui condições 

técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassada a preliminar, passo à 

análise do mérito da causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao 

caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, 

porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela 

ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial da fatura juntada 

na petição inicial, verifico ser flagrante a falha na sua prestação dos 

serviços, porquanto houve, no mínimo, erro no faturamento da energia do 

reclamante referente ao mês de novembro de 2016. Outrossim, por mais 

que a ré alegue a leitura de forma plurimensal e/ou por estimativa, em 

documento carreado pela mesma, se verifica que a média de consumo do 

autor gira em torno de 600kwh a 890kwh aproximadamente. Ademais, ao 

revés da tese defensiva, a parte Reclamada, mesmo diante da 

determinação de inversão do ônus da prova (movimento 4.1), não 

corroborou aos autos qualquer elemento de prova a fim de justificar as 

cobranças de kwh acima da média de consumo, apenas alegou que não 

foram encontrados erros no faturamento, estando tal cobrança em 

consonância com a realidade. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do 

ato praticado pela empresa concessionária fornecedora de energia 

elétrica em efetuar cobranças dos serviços de energia ao consumidor, 

que não eram devidos assim como da negativa de atendimento pelas vias 

administrativas de modo eficaz. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, é a orientação jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURAMENTO EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito 

excedente à média de consumo, considerando-se que a quantidade de 

kWh medidos destoa da realidade dos demais meses. A informação de 

que o medidor de energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que 

houve erro na leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007). Entrementes, as 

prestadoras de serviço público, como é o caso da Reclamada, respondem 

objetivamente por eventuais danos ocasionados por seus serviços na 

forma do art. 14 do CDC, sendo prescindível a necessidade de se 

comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a 

responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o 

dano. Assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a existência de 

dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as dificuldades que 

os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as 

dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o 

contato é através de telefone, nunca pessoalmente, realidade da qual não 

fugiu o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a 

intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferido no 

seu direito de cidadão e consumidor. Portanto, comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Dessa forma, não há que se falar na procedência do pedido 

contraposto feito pela ré, uma vez que a cobrança indevida lançada na 

fatura do mês de fevereiro de 2017 é ilegal. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora 

concedida, REJEITO a preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide com a consequente 

nulidade da fatura de novembro de 2016, devendo a ré promover o 

consumo dentro da média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 
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nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160669 Nr: 555-15.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER GILSON KLUSKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGURADORA S.A, UNIMED CLUB DE 

SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - 

OAB:24671/MT, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 46/47.Honorários nos termos do acordo.Quanto às custas 

processuais, é necessário ressaltar que se trata de espécie de tributo, 

não podendo as partes dispor livremente por se tratar de matéria de ordem 

pública. Neste sentido, entabulado o acordo, as partes devem pagar cada 

uma, metade das custas processuais, suspendendo-se a exigibilidade 

quanto à parte autora por gozar dos benefícios da justiça gratuita 

(fls.40).No tocante à invocação do artigo 90, §3º do CPC, este se aplica a 

custas remanescentes , que não é o caso dos autos em que não foram 

recolhidas ainda as custas iniciais do processo.Sendo assim, as custas 

processuais, que incidirão sobre o valor do proveito econômico obtido, 

devem ser rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada um , ressalvado o benefício da justiça gratuita em favor 

da parte autora. Com o transito em julgado, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 07 de abril de 

2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 153063 Nr: 4252-78.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAIS DOS SANTOS SOUZA, JWSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Homologação de Acordo de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável, Alimentos, Guarda e partilha de forma 

Consensual entre MARIA LAIS DOS SANTOS SOUZA e EDINEI 

APARECIDO DE OLIVEIRA.

Remetido os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização de mediação/conciliação, esta restou 

frutífera, conforme termo de folhas 29.

Com vista dos autos o Ministério Público manifestou às folhas 31, 

favorável pela homologação do acordo firmado.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando elas bem representadas, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, às folhas 29, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de declarar e reconhecer a união 

estável havida entre MARIA LAIS DOS SANTOS SOUZA e EDINEI 

APARECIDO DE OLIVEIRA, bem como declarar DISSOLVIDA a relação 

conjugal, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o 

acordo de folhas 29, por preservar suficientemente o interesse das 

partes, mormente do menor envolvido.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 14.

Ciência ao Ministério Público.

 Levando em conta o trabalho realizado pelo causídico, arbitro os 

honorários em 02 (duas) URH, em favor do advogado nomeado Dr. EDER 

JOSÉ ALVES, OAB/MT 24.709, devendo a secretaria providenciar a 

expedição do necessário.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95515 Nr: 4863-07.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA, GILBERTO 

DOS SANTOS, DJALMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:MT/17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O, 

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:MT- 23399/0

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de COMPACTA COMERCIAL 

LTDA e OUTROS.

 Compareceu a exequente às folhas 51, pugnando pela extinção da 

execução, face à quitação do débito.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Pelo exposto, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo 

Civil.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais. 

CONDENO ainda, o executado ao pagamento dos honorários, estes 

fixados em 10 (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

 Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 154817 Nr: 5394-20.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO AGROPASTAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA MARTINS SALVADOR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com pedido de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO proposta por FLORINDO AGROPASTAGEM 

LTDA, em face de MARINA MARTINS SALVADOR GONÇALVES, todos 

qualificados.

 As partes compareceram peticionando em conjunto informando a 

realização de acordo, pugnando pela homologação (fls.35/37).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 35/37, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.
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 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 35/37.

 Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

 Com o transito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 156294 Nr: 6228-23.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO DA SILVA, JMVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARISLAINE VALERIANO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de regulamentação de guarda com pedido de 

homologação de acordo, proposta por JOSÉ CLAUDIO DA SILVA, 

referente ao menor João Miguel Valeriano da Silva, KARISLAINE 

VALERIANA DA SILVA COSTA, todos qualificados nos autos.

 Remetido os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização de mediação/conciliação, esta restou 

frutífera, conforme termo de folhas 32.

 Com vista dos autos, representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável à homologação do acordo (fls.34).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Os direitos do menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito razão pela qual, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo de 

folhas 32 por preservar suficientemente o interesse das partes, mormente 

do menor envolvido.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 27.

 CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136682 Nr: 2589-31.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR ETIENE PEREIRA, IVEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:OAB/MT 6539

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Guarda intentada por JULIO CEZAR ETIENE 

PEREIRA.

 A petição inicial de folhas 05/10 veio instruída com os documentos de 

folhas 11/19.

 Às folhas 20/21 houve decisão deferindo a tutela antecipada.

 Procedida a remessa do processo ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC, compareceu o requerente e solicitou a 

extinção do processo, tendo em vista que realizaram acordo nos Autos do 

Processo Pré-Processual n. 272487/2019 (fls.46).

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Partindo-se do pressuposto de que a ação interposta visava a 

regulamentação de guarda, e considerando que as partes já entabularam 

acordo no Processo Pré-Processual n. 272487/2019, conforme cópia de 

folhas 47, a extinção deste processo em razão da perda superveniente do 

seu objetivo é o que se impõe.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

 REVOGO a decisão de folhas 20/21 que deferiu a tutela antecipada em 

favor da parte autora.

Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 20v.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 150726 Nr: 2762-21.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldêz de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Monyque Santos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA TENORIO DA SILVA 

RODRIGUES - OAB:14010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos movida por WALDEZ DE 

LIMA em face de LUANA MONYQUE SANTOS DE LIMA, ambos 

qualificados nos autos.

Após a parte autora ser devidamente intimada da decisão de folhas 18, a 

qual determina o recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, 

quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil, in verbis: será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.

Ocorre que o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo 

descumprimento acarreta à sanção prevista no precitado art. 290, do CPC, 

qual seja o cancelamento da distribuição.

 Assim, ao teor do exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição do 

presente feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 151461 Nr: 3211-76.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCÉIA COSTA DOS SANTOS, NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednilson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Homologação de Acordo de forma Consensual entre 

NILCEIA COSTA DOS SANTOS e EDNILSON DOS SANTOS.

Remetido os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização de mediação/conciliação, esta restou 

frutífera, conforme termo de folhas 26.

Com vista dos autos o Ministério Público manifestou às folhas 32, 

favorável pela homologação do acordo firmado.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando elas bem representadas, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, às folhas 26, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória.
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Em consequência, JULGO PROCEDENTE o presente feito proposto por 

meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 26 por preservar suficientemente o interesse das partes.

Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 16.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Denise/MT (fls.12), para o fim de acrescentar no registro de 

nascimento do menor, o nome do pai Edenilson dos Santos e dos avós 

paternos Josué dos Santos e Maria da Graça M. dos Santos.

Levando em conta o trabalho realizado pelo causídico, arbitro os 

honorários em 02 (duas) URH, em favor do advogado nomeado Dr. EDSON 

VIEIRA NÓIA JUNIOR, OAB/MT 18.529, devendo a secretaria providenciar 

a expedição do necessário.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85763 Nr: 1574-03.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARQUES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro com pedido de homologação de 

acordo proposta por MARLENE MARQUES ROSA, em face de ITAÚ 

SEGUROS S/A, todos qualificados no autos.

 As partes compareceram dizendo que se compuseram amigavelmente, 

pugnando pela homologação e consequente extinção do processo 

(fls.172/173).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 172/173, cujas cláusulas 

e condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 172/173.

 Honorários nos termos do acordo.

 Considerado que o § 3º do art. 90 do CPC trata da dispensa das custas 

processuais REMANESCENTES, o que não é o caso destes autos, eis que 

sequer foram pagas as custas iniciais, CONDENO o Banco REQUERIDO ao 

pagamento das custas processuais, conforme acordado no item 7, de 

folhas 172v.

 Após, tudo certificado nos autos, e nada mais requerido pelas partes e 

com a ocorrência do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE procedendo com as 

baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 153536 Nr: 4556-77.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido 

providenciada a emenda da inicial com a juntada do comprovante de 

endereço, e por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 

485, inc. I, do Código de Processo Civil.CONDENO a autora o pagamento 

das custas processuais, ficando, porém, suspensa a exigibilidade de 

pagamento, em razão do benefício da justiça gratuita, o qual 

defiro.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160289 Nr: 328-25.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AILTON PORFIRO DE LIMA, ELITANIA DA SILVA 

LIMA, IDSL, NDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de divórcio consensual com pedido de homologação de 

acordo intentada por JOSÉ AILTON PORFIRIO DE LIMA e ELITANIA DA 

SILVA LIMA.

À exordial de folhas 03/09, coligiram-se os documentos de folhas 10/21.

Com vistas do processo, o representante do Ministério Público manifestou 

favorável a homologação do acordo (fls.22).

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Salienta-se que o pleito para a decretação do divórcio na maneira 

explanada é perfeitamente cabível, ante a nova redação do artigo 226, § 

6º, da CR, que diz:

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

Assim, a alteração das disposições da peça inaugural de 03/09, no que 

refere à decretação de divórcio e, não de separação judicial, é 

perfeitamente cabível e processualmente adequada, pelo que merecem 

ser acatadas.

Por outro lado, analisando os autos, verifico que ambas as partes são 

capazes, estão bem representadas, razão pela qual, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido acordo, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por José Ailton Porfiro de Lima e Elitania da Silva 

Lima, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil e o 

faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo de 

folhas 03/09.

OFICIE-SE ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais 

competente, para que proceda às averbações e retificações necessárias, 

observando-se que a parte voltará a usar o nome de solteira, ELITANIA 

DA SILVA PEREIRA.

Sem condenação em custas, eis que defiro a gratuidade nesta 

oportunidade.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160500 Nr: 450-38.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL COELHO DE OLIVEIRA, CRISTIANI 

RODRIGUES FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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 Trata-se de ação de divórcio consensual com pedido de homologação de 

acordo intentada por NATANAEL COELHO DE OLIVEIRA e CRISTIANI 

RODRIGUES FERREIRA CARVALHO.

À exordial de folhas 03/06, coligiram-se os documentos de folhas 07/20.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Salienta-se que o pleito para a decretação do divórcio na maneira 

explanada é perfeitamente cabível, ante a nova redação do artigo 226, § 

6º, da CR, que diz:

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

Assim, a alteração das disposições da peça inaugural de 03/06, no que 

refere à decretação de divórcio e, não de separação judicial, é 

perfeitamente cabível e processualmente adequada, pelo que merecem 

ser acatadas.

Por outro lado, analisando os autos, verifico que ambas as partes são 

capazes, estão bem representadas, razão pela qual, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido acordo, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por Natanael Coelho de Oliveira e Cristiani 

Rodrigues Ferreira Carvalho, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil e o faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do 

mencionado casal passando a fazer parte integrante da presente 

sentença, o acordo de folhas 03/06

OFICIE-SE ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais 

competente, para que proceda às averbações e retificações necessárias, 

observando-se que a parte voltará a usar o nome de solteira, CRISTIANI 

RODRIGUES FERREIRA.

Sem condenação em custas, eis que defiro a gratuidade nesta 

oportunidade.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Ciência à Defensoria Pública.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160502 Nr: 452-08.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDODSS, GIVANIA DE OLIVEIRA DA SILVA DOS 

SANTOS, ANTONIO APARECIDO DA CONCEIÇAO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de divórcio consensual com pedido de homologação de 

acordo intentada por ANTÔNIO APARECIDO DA CONCEIÇÃO DOS 

SANTOS e GIVANIA DE OLIVEIRA DA SILVA DOS SANTOS.

À exordial de folhas 03/10, coligiram-se os documentos de folhas 10/29.

Com vistas do processo, o representante do Ministério Público manifestou 

favorável a homologação do acordo (fls.30).

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Salienta-se que o pleito para a decretação do divórcio na maneira 

explanada é perfeitamente cabível, ante a nova redação do artigo 226, § 

6º, da CR, que diz:

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

Assim, a alteração das disposições da peça inaugural de 03/10, no que 

refere à decretação de divórcio e, não de separação judicial, é 

perfeitamente cabível e processualmente adequada, pelo que merecem 

ser acatadas.

Por outro lado, analisando os autos, verifico que ambas as partes são 

capazes, estão bem representadas, razão pela qual, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido acordo, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por Antonio Aparecido da Conceição dos Santos e 

Givania de Oliveira da Silva dos Santos, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil e o faço para o fim de DECRETAR o 

DIVÓRCIO do mencionado casal passando a fazer parte integrante da 

presente sentença, o acordo de folhas 03/10.

OFICIE-SE ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais 

competente, para que proceda às averbações e retificações necessárias, 

observando-se que a parte voltará a usar o nome de solteira, GIVANIA DE 

OLIVEIRA DA SILVA.

Sem condenação em custas, eis que defiro a gratuidade nesta 

oportunidade.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160513 Nr: 458-15.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMAIR FILARDO, ALCIDES MARTHOS RUIZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ SOUZA - 

OAB:26897/0-MT, VALMIR OLIVEIRA - OAB:1692/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de divórcio consensual c/c guardas e visitas livres e 

alimentos com pedido de homologação de acordo intentada por CLEMAIR 

FILARDO RUIZ e ALCIDES MARTHOS RUIZ FILHO.

À exordial de folhas 03/12, coligiram-se os documentos de folhas 13/21.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou 

favorável à homologação do referido acordo (fls.22).

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Salienta-se que o pleito para a decretação do divórcio na maneira 

explanada é perfeitamente cabível, ante a nova redação do artigo 226, § 

6º, da CR, que diz:

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

Assim, a alteração das disposições da peça inaugural de 03/12, no que 

refere à decretação de divórcio e, não de separação judicial, é 

perfeitamente cabível e processualmente adequada, pelo que merecem 

ser acatadas.

Por outro lado, analisando os autos, verifico que ambas as partes são 

capazes, estão bem representadas, razão pela qual, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido acordo, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por Clemair Filardo Ruiz e Alcides Marthos Ruiz 

Filho, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil e o 

faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo de 

folhas 03/12

OFICIE-SE ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais 

competente, para que proceda às averbações e retificações necessárias, 

observando-se que a requerida voltará a usar o nome de solteira, 

CLEMAIR FILARDO.

Sem condenação em custas, eis que defiro a gratuidade nesta 

oportunidade.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112381 Nr: 3092-23.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leive Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 334 de 783



OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com pedido de 

homologação de acordo proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/MT - SICREDI, em face de 

MARCIO LEIVE FRANCISCO, todos qualificados.

 As partes compareceram dizendo que se compuseram amigavelmente, 

pugnando pela homologação e consequente extinção do processo 

(fls.90/94).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 90/94, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 90/94.

 Considerando que já houve o pagamento das custas iniciais no processo 

(fls.54/55), ficam as partes dispensadas de pagamento de custas 

processuais remanescente, se houver, nos termos do § 3º, do art. 90 do 

CPC.

 Em relação à baixa da restrição no RENAJUD, e em se tratado de 

processo que tramita em outra vara desta Comarca, cabe ao exequente 

prestar as informações e requerer o que de direito naquele processo 

(2346-58.2016.811.0008 - código 111036).

 Após, tudo certificado nos autos, e nada mais requerido pelas partes e 

com a ocorrência do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE procedendo com as 

baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130981 Nr: 7113-08.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTC - Centro de Tecnologia Canavieira SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A (UISA OU AUTORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9.123, AMANDA RAMOS GIANONI FILIPPIN - OAB:OAB/SP 

143.172, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 6865, ROGÉRIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 182.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449-SP

 Vistos etc.(...)Ante todo o exposto, reconheço o fenômeno da 

litispendência entre as ações, e por conseguinte, EXTINGO O PRESENTE 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso V do CPC.Revogo as tutelas de urgência anteriormente 

deferidas.Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, assim como em honorários advocatícios, que no caso 

vertente arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atendendo os critérios de 

grau de zelo do profissional; lugar da prestação de serviço; natureza e 

importância da causa (extinção sem resolução do mérito); e o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.Autorizo as 

partes a extração de eventuais cópias de peças dos autos extintos para a 

juntada no processo de código 92536. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92536 Nr: 2546-36.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTC - Centro de Tecnologia Canavieira SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A (UISA OU AUTORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9.123, AMANDA RAMOS GIANONI FILIPPIN - OAB:OAB/SP 

143.172, Jarbas Martins Barbosa de Barros - OAB:SP. 112.537, José 

Antônio Moreira - OAB:OAB/SP 62.724, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9993, ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 

182.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, CAMILA AZAMBUJA SOMMER DUTRA - OAB:OAB/MT 

19536, EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 

18.323, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, RICARDO 

MARTINS FIRMINO - OAB:OAB/SP 253.449

 Vistos etc.

A questão primordial travada nos autos se circunscreve na utilização ou 

não pela Usinas Itamarati S/A nas cultivares desenvolvidas pela Empresa 

CTC – Centro de Tecnologia Canavieira S/A. A autora alega que a Usina 

utiliza a tecnologia há anos sem o pagamento dos royalties, por outro lado 

a Usina alega que já não mais a utiliza e a área plantada difere da 

informada na inicial.

Pois bem, no caso em questão, embora não se afaste, eventualmente, a 

necessidade da realização de perícia técnica para determinar o uso das 

cultivares sem autorização, deve ser aplicado no caso vertente a 

distribuição dinâmica do ônus da prova para a parte que tem melhores 

condições de apresenta-las.

Neste sentido, a regra geral em nosso Direito é no sentido de que ao autor 

compete comprovar os fatos constitutivos do seu direito e à ré eventual 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Contudo, parte das questões 

controvertidas deve ser resolvida pelo mecanismo da distribuição dinâmica 

da prova, segundo o qual o ônus da prova incumbe à parte que está em 

melhores condições de produzi-la. No caso, evidenciada a dificuldade 

técnica na obtenção da prova por parte do autor, com maior facilidade 

para a empresa que cultiva o produto, é cabível a inversão do ônus da 

prova.

Sendo assim, atribuo o ônus da prova à parte Requerida por ter melhores 

condições para que demonstre e comprove o tamanho da área, a 

quantidade do produto e o tempo que utilizou das espécies de cultivares, 

sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial.

INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, inclusive para que se 

manifestem sobre a realização das provas que pretendem produzir.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153053 Nr: 4244-04.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS HENRIQUE PADILHA 

DE ALMEIDA - OAB:24.781/O

 Tendo em vista a certidão retro, impulsiono o feito com finalidade de 

intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000269-20.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE CRUZ DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERSON DE OLIVEIRA LIRA OAB - MT27326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 1000269-20.2020.8.11.0008. 

IMPETRANTE: JOZIANE CRUZ DA SILVA IMPETRADO: RAIMUNDO 

NONATO DE ABREU SOBRINHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES Vistos; 1. Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido Liminar 

Inaudita Altera Pars, impetrado por Joziane Cruz Da Silva contra ato coator 

do Município de Barra do Bugres - MT, através da Prefeitura Municipal de 
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Barra do Bugres – MT, todos qualificados nos autos em epígrafe. 2. Relata 

a impetrante que no ano de 2019 ingressaram no quadro de servidores do 

município de Barra do Bugres-MT, mediante processo seletivo simplificado, 

de acordo com o Edital Público 022/2018, da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Barra do Bugres-MT. Durante o exercício de suas 

obrigações no ano de 2019, em momento distinto, descobriu que se 

encontrava grávida e, diante de tal fato, informou a Secretaria de 

Educação do município, tendo o município impetrado se negado em 

prorrogar seu contrato de trabalho, conforme Parecer Jurídico 450/2019, 

(ID n° 30734597). 3. Assim, pugnou para que fosse concedida a tutela de 

urgência para determinar que a autoridade impetrada declarasse nulo o 

encerramento do contrato e o afastamento da impetrante, bem como à 

reintegrasse imediatamente ao serviço público. 4. Juntou documentos. 5. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. 

6. Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido Liminar Inaudita Altera 

Pars, impetrado por Joziane Cruz Da Silva contra ato coator do Município 

de Barra do Bugres - MT, através da Prefeitura Municipal de Barra do 

Bugres – MT, todos qualificados nos autos em epígrafe. 7. De proêmio, 

calha ressaltar o que dispõe o art. 5º, LXIX, da CR, in verbis : “LXIX - 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 8. 

Nessa linha de ideias é necessário que o impetrante apresente junto à 

inicial prova cabal de suas alegações, bem como evidencie nos autos o 

periculum in mora em se deferir o provimento tardiamente. 9. Destarte, 

após a análise minuciosa das razões expostas na exordial, tenho que a 

medida pleiteada comporta deferimento, uma vez que restou plenamente 

demonstrado a verossimilhança em suas alegações. 10. E em relação à 

análise do pleito liminar, o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, prevê: “Art. 7 o 

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida [...].” 11. De forma que, 

para que a liminar seja concedida, necessário se faz a presença dois 

requisitos, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). Para o seu deferimento “inaudita altera 

pars”, indispensável se torna a previsão da ineficácia da medida 

concedida após o contraditório, nos moldes do art. 300 do NCPC: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Omissis; §2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 12. Nos presente 

caso, após análise dos documentos a ela colacionados, vislumbra-se que 

ficou demonstrada em caráter perfunctório a lesão que a parte impetrante 

sofreu, e, embora se trate de discussão acerca de exoneração de cargo 

em comissão, cuja possibilidade decorre da própria Constituição Federal 

em seu art. 37, inciso II, tenho que de uma análise sistemática das fontes 

do direito, foi ferida a legalidade em sentido lato, uma vez que no tocante 

ao direito das servidoras em estado gestacional, mesmo que a título 

precário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou 

entendimento no sentido de conceder o direito à estabilidade provisória, 

bem como à licença maternidade desde a confirmação da gravidez até 

cinco meses após o parto. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM 

COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À 

INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, 

inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime 

jurídico de trabalho, têm direito à licençamaternidade de cento e vinte dias 

e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco 

meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, 

Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 

600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 

23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos 

Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STF, 1ª Turma, AI 804574 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

30/08/2011). (Grifo nosso) “Agravo regimental em recurso extraordinário. 

Servidora pública em licença gestante. Estabilidade. Reconhecimento, 

mesmo em se tratando de ocupante de cargo em comissão. Precedentes. 

1. Servidora pública no gozo de licença gestante faz jus à estabilidade 

provisória, mesmo que seja detentora de cargo em comissão. 2. 

Jurisprudência pacífica desta Suprema Corte a respeito do tema. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF, 1ª Turma, RE 368460 

AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/03/2012). (Grifo nosso) 

13. É cediço que os cargos em comissão não garantem aos servidores o 

direito à aquisição da estabilidade, pois são de livre nomeação e 

exoneração, a teor do art. 37, inciso II da Constituição Federal. 14. 

Contudo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em caso semelhantes, possui a inteligência no sentido de que a 

servidora pública gestante, ocupante de cargo comissionado, quando 

exonerada, embora não tenha direito à reintegração por estabilidade, faz 

jus à remuneração do período entre a data da exoneração até cinco 

meses após o parto, consoante disposição do art. 7º, inciso XVIII da 

Constituição Federal e art. 10, inciso II, alínea "b" do ADCT. “RECURSO 

INOMINADO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - 

SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA GESTANTE - LICENÇA 

MATERNIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, já 

pacificou o entendimento no sentido de que, “as gestantes, independente 

do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, 

servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou 

tratadas temporariamente, fazem jus a licença- gestante e, portanto, á 

estabilidade provisória, nos termos dos artigos 7º, XVIII, da CF e artigo 10, 

II, b, do ADCT”. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

0000140-87.2015.8.11.0111, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no 

DJE 12/12/2019). (Grifo nosso) “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – 

SERVIDORA GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO – 

ESTADO GRAVÍDICO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL – DIREITO À 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA – 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO – 

SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento do STF, servidoras 

públicas contratadas, ainda que em caráter temporário , que venham a 

comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito 

subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b das 

Disposições Constitucionais Transitórias e no artigo 7º, XVIII, da CF. (N.U 

0000115- 91.2016.8.11.0094, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, 

Publicado no DJE 12/12/2019). (Grifo nosso) “EMENTA RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDORA PÚBLICA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - TÉRMINO DO CONTRATO - DEMISSÃO 

INDEVIDA – SERVIDORA GESTANTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. As servidoras públicas gestantes, qualquer 

que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter 

administrativo ou de natureza contratual (CLT), seja ocupante de cargo em 

comissão ou contratada por prazo determinado, têm direito subjetivo à 

estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de 

gravidez até cinco meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à 

licença-maternidade de 120 dias. 2. O objetivo social do art. 10, II, b, do 

ADCT é proteger a maternidade, garantindo à gestante a reintegração no 

emprego dentro do período de estabilidade ou a respectiva indenização 

quando decorrido aquele (Súmula 244, II, do TST). 3. Assim, é inviável o 

pleito de reintegração ao cargo, se já esgotado o período de estabilidade, 

sendo cabível apenas a indenização substitutiva. 4. Recurso conhecido e 

provido. (N.U 1000698-72.2016.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, 

Publicado no DJE 22/11/2019). (Grifo nosso) 15. Desta forma, estando 

comprovado que as impetrantes na data da exoneração, considerando o 

Parecer Jurídico (ID. n° 30734597) e o Contrato de Trabalho (ID. n° 

30734595), encontrava-se gestante (ID. nº 30734596), tenho que 

presente a relevância dos motivos descritos na inicial. 16. Isto posto, da 

análise da exordial e seus documentos, consideram-se presentes os 

requisitos do art. 294, caput e seguintes do Código de Processo Civil, 

razão pela qual defiro parcialmente a liminar vindicada na inicial, para o fim 

de determinar ao impetrado que restabeleça o vínculo da 

impetrante/servidora Joziane Cruz Da Silva, com o Município Barra do 

Bugres-MT, reintegrando-as no cargo, assegurando-lhes a estabilidade 

provisória para fins de indenização e percepção dos vencimentos 

mensais, e, consequentemente, determino que o impetrado, no prazo de 

30 (trinta) dias, providencie o pagamento das verbas salariais devidas, no 

montante em que recebiam quando da exoneração do cargo (20/12/2019), 

a título de licença-maternidade e estabilidade provisória, devendo a 

impetrante permanecer no quadro de servidores até cinco meses após a 

data do nascimento do filho. 17. No mais, defiro os benefícios da 
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assistência judiciária gratuita. 18. Notifiquem-se os impetrados para que 

prestem as necessárias informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, 

da Lei n.º 12.016/09). 19. Com as informações, abra-se vista ao Ministério 

Público. 20. Por fim, venham-me conclusos. 21. Expeça-se o necessário. 

22. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 06 de abril de 2020. Arom 

Olímpio Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000505-06.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUALBERTO DO ROSARIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000505-06.2019.8.11.0008. 

IMPETRANTE: JOAO GUALBERTO DO ROSARIO IMPETRADO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. A competência para processar e julgar Mandado de Segurança 

contra ato de autoridade federal, autarquia pública Federal, é da Justiça 

Federal, nos termos do artigo 109,VIII, da CF, senão vejamos: MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. 

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. ATO DO GERENTE ADMINISTRATIVO DE 

AGÊNCIA DA PREVIDENCIÁRIA SOCIAL (INSS). AUTORIDADE FEDERAL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O 

WRIT INDEPENDENTEMENTE DE VERSAR SOBRE MATÉRIA 

PREVIDENCIÁRIA SUJEITA À JURISDIÇÃO DELEGADA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NULIDADE DOS ATOS 

DECISÓRIOS. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 

CIENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO INSS. 

MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA EM CARÁTER PROVISÓRIO. 

O art. 109, VIII, da Constituição Federal atribui aos juízes federais a que a 

competência para processar e julgar os mandados de segurança contra 

ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos 

tribunais federais. Essa competência não é afastada pela exceção contida 

no § 3º do mesmo artigo, que estabelece a jurisdição federal delegada da 

Justiça Estadual nas causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal. Precedentes (STJ e TRF da 3ª Região). A jurisdição constitucional 

delegada à Justiça Estadual em matéria previdenciária não alcança os 

mandados de segurança contra ato de autoridade federal. Incompetência 

do juízo estadual reconhecida. Preliminar acolhida. O artigo 7º, II da Lei nº 

12.016/09 foi cumprido mediante expedição de carta de ciência ao órgão 

de representação judicial do INSS, com comprovante de recebimento. 

Rejeitada a preliminar. São nulos os atos decisórios praticados após a 

notificação da autoridade apontada coatora. Remessa dos autos para 

distribuição a uma das Varas da Subseção Judiciária Federal de Tupã/SP. 

Conservar-se-ão os efeitos da sentença proferida pelo juízo incompetente 

até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, 

a teor do artigo 64, § 4º do CPC/15. Preliminar de incompetência do juízo 

estadual acolhida. Rejeitada a preliminar remanescente. Prejudicada a 

apelação do INSS quanto ao mérito. (TRF-3 - Ap: 00416598620134039999 

SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de 

Julgamento: 04/06/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:15/06/2018) 2. Assim, como fundamento para decidir, 

presente o interesse da União, com fulcro no artigo 64, § 1º, do CPC, de 

ofício, declino da competência e determino a remessa dos autos à Seção 

Judiciária da Justiça Federal em Diamantino - MT (foro da autoridade 

indicada como coatora) com as nossas homenagens, procedendo-se as 

anotações de estilo. Intime-se e cumpra Barra do Bugres-MT, 06 de 

Setembro de 2019. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000316-28.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARNESTINO OLIVEIRA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS OAB - MT16742-O 

(ADVOGADO(A))

EDVALDO DA SILVA SOUZA OAB - 013.000.621-18 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 1000316-28.2019.8.11.0008. 

IMPETRANTE: ARNESTINO OLIVEIRA SILVA REPRESENTANTE: EDVALDO 

DA SILVA SOUZA IMPETRADO: GERENTE EXECUTIVO DE TANGARA DA 

SERRA Vistos; Cumpra-se a decisão de (ID. 20351831). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Barra do Bugres-MT, 10 de setembro de 

2019 Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000506-88.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES BARBOSA DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000506-88.2019.8.11.0008. 

IMPETRANTE: MARIA DAS NEVES BARBOSA DE ARAUJO IMPETRADO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. A competência para processar e julgar Mandado de Segurança 

contra ato de autoridade federal, autarquia pública Federal, é da Justiça 

Federal, nos termos do artigo 109, VIII, da CF, senão vejamos: MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. 

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. ATO DO GERENTE ADMINISTRATIVO DE 

AGÊNCIA DA PREVIDENCIÁRIA SOCIAL (INSS). AUTORIDADE FEDERAL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O 

WRIT INDEPENDENTEMENTE DE VERSAR SOBRE MATÉRIA 

PREVIDENCIÁRIA SUJEITA À JURISDIÇÃO DELEGADA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NULIDADE DOS ATOS 

DECISÓRIOS. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 

CIENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO INSS. 

MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA EM CARÁTER PROVISÓRIO. 

O art. 109, VIII, da Constituição Federal atribui aos juízes federais a que a 

competência para processar e julgar os mandados de segurança contra 

ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos 

tribunais federais. Essa competência não é afastada pela exceção contida 

no § 3º do mesmo artigo, que estabelece a jurisdição federal delegada da 

Justiça Estadual nas causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal. Precedentes (STJ e TRF da 3ª Região). A jurisdição constitucional 

delegada à Justiça Estadual em matéria previdenciária não alcança os 

mandados de segurança contra ato de autoridade federal. Incompetência 

do juízo estadual reconhecida. Preliminar acolhida. O artigo 7º, II da Lei nº 

12.016/09 foi cumprido mediante expedição de carta de ciência ao órgão 

de representação judicial do INSS, com comprovante de recebimento. 

Rejeitada a preliminar. São nulos os atos decisórios praticados após a 

notificação da autoridade apontada coatora. Remessa dos autos para 

distribuição a uma das Varas da Subseção Judiciária Federal de Tupã/SP. 

Conservar-se-ão os efeitos da sentença proferida pelo juízo incompetente 

até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, 

a teor do artigo 64, § 4º do CPC/15. Preliminar de incompetência do juízo 

estadual acolhida. Rejeitada a preliminar remanescente. Prejudicada a 

apelação do INSS quanto ao mérito. (TRF-3 - Ap: 00416598620134039999 

SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de 

Julgamento: 04/06/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:15/06/2018) 2. Assim, como fundamento para decidir, 

presente o interesse da União, com fulcro no artigo 64, § 1º, do CPC, de 

ofício, declino da competência e determino a remessa dos autos à Seção 

Judiciária da Justiça Federal em Diamantino - MT (foro da autoridade 

indicada como coatora) com as nossas homenagens, procedendo-se as 

anotações de estilo. Intime-se e cumpra Barra do Bugres-MT, 06 de 

Setembro de 2019. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000576-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NIARA RIBEIRO ROBERTO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000576-76.2017.8.11.0008. 

IMPETRANTE: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA IMPETRADO: NIUARA 

RIBEIRO ROBERTO BORGES Vistos; 1. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por Erivaldo Oliveira Almeida, contra ato da 

Tabeliã Registradora do Cartório de Protesto de Barra do Bugres-MT, Sra. 

Niuara Ribeiro Roberto Borges, todos qualificados nos autos em epígrafe. 

2. Busca os impetrantes, em caráter liminar e por intermédio da presente 

ação mandamental, invalidar ato da Tabeliã Registradora do Cartório de 

Protesto de Barra do Bugres-MT, haja vista esta ter se negado a fornecer 

cópias de duplicatas mercantis sem fundamentação, bem como 

determine-se em decisão liminar, que a Impetrada suste os protestos 

realizados ilegalmente em face do Impetrante. 3. Alega, ainda, que, os 

protestos são ilegais, uma vez que relata desconhecer a existência legal 

de qualquer duplicata emitida em seu nome, ou, também, ter realizado 

compras de peças, bem como ter autorizado a cedente/credora a fazê-lo. 

4. Ao final, pugnou pela concessão da liminar pleiteada, com posterior 

confirmação, sendo-lhe concedida a segurança requerida. 5. Com a inicial, 

vieram acostados os documentos. 6. Recebida a exordial, (ID.10117062) 

fora indeferida a liminar pleiteada, bem como determinada a notificação 

das autoridades impetradas, para que prestarem as informações 

necessárias. 7. Devidamente notificada, a impetrada, apresentou 

informações (ID. 15435118), alegando que o objeto do qual o impetrante 

pretende a segurança já foi garantido por decisão em outro procedimento, 

motivo pelo qual o presente remédio se mostra totalmente inócuo. 

Registrou ainda, que os títulos discriminados pelo impetrante referem-se à 

DMI (duplicata mercantil por indicação) e foram encaminhados para 

protesto pelo Banco do Brasil S/A através das indicações do título em 

formulário próprio para esse ato, sendo portanto, a instituição financeira a 

parte legítima para exibir os documentos físicos/originais. Ademias, aduziu 

que após verificar, que no presente feito há identidade de partes, causa 

de pedir e pedido tem-se que a ação mandamental deve ser extinta sem 

julgamento de mérito, acolhendo-se a preliminar de litispendência. Por fim, 

ressaltou que caso não seja acolhida a preliminar retro mencionada, 

requer seja negado o writ e julgado totalmente improcedente o presente 

mandado de segurança. 8. Instado a se manifestar, o representante do 

Ministério Público, este deixou de se manifestar ante a inexistência de 

interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID. 18899199). 9. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 10 . 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Erivaldo Oliveira 

Almeida, contra ato da Tabeliã Registradora do Cartório de Protesto de 

Barra do Bugres-MT, Sra. Niuara Ribeiro Roberto Borges, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. 11. De proemio, anoto que a preliminar 

argumentada pela parte impetrada será analisada no decorrer da presente 

decisum, eis que essa se confunde com o mérito. Partes legítimas e 

devidamente representadas, assim como não havendo mais preliminares a 

ser apreciadas, e nem nulidades a serem declaradas, debruço-me, 

incontinenti, no mérito da causa. 12. O Art. 5º, LXIX, da Magna Carta, 

estabelece que: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público;” 13. Por sua vez, extrai-se do artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/09 

que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as 

funções que exerça.” 14. O direito líquido e certo a merecer proteção 

mandamental, segundo conceito de renomados doutrinadores, entre eles o 

Prof. Alfredo Buzaid, é o seguinte: “O conceito de direito líquido e certo é a 

idéia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não 

pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade pública que 

pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ora, a norma constitucional ou 

legal há de ser certa em atribuir a pessoa o direito subjetivo, tornando-o 

insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, 

quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir 

fundamento para a impetração de Mandado de Segurança”. 15 . O notável 

Hely Lopes Meirelles, no que diz respeito ao direito líquido e certo, leciona 

que: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ed. 

Malheiros, 21ª Edição, págs. 34/35). 16. O impetrante fundamenta seu 

direito líquido e certo no fato, de ter sido efetuado a negativa de entrega 

de cópias das duplicatas mercantis objeto da demanda, por ato da Tabeliã 

Registradora do Cartório de Protesto de Barra do Bugres-MT sem a devida 

fundamentação, ressalta que estas encontram-se protestadas em 

desfavor do impetrante sendo este o fundamento do pedido de exibição, 

pugnou ainda, que a Impetrada sustasse os protestos realizados 

ilegalmente em face do Impetrante, fundamento que seu direito líquido e 

certo, decorre do fato de não existir a denominada “Duplicata Mercantil por 

apontamento” em nosso meio jurídico, registrando ainda a inexistência de 

assinaturas do Impetrante nas indigitadas duplicatas, bem como a 

ausência das intimações devidamente assinadas pelo Impetrante, e por 

fim, anota que inexiste Cópia do Edital de Protestos, veiculada em qualquer 

meio de comunicação. 17. De outra vertente, verifico que, impetrado, 

refuta as alegações expedidas da ação mandamental, concluindo que não 

é possível haver direito líquido e certo a ser amparado pela via 

mandamental no presente feito, pelo fato de os títulos discriminados pelo 

impetrante terem sidos encaminhados para protesto pelo Banco do Brasil 

S/A agência de Nova Olímpia/MT, sendo portanto, a instituição financeira a 

parte legítima para exibir os documentos, tendo a impetrada agido no seu 

exercício regular do direito e dever, anotando que o cartório representado 

pela impetrada, apenas produz atos posteriores, como a devida 

notificação e outros decorrentes do procedimento, razão pela qual alega 

que o impetrante não teria demonstrado o preenchimento dos requisitos 

necessários para concessão da ordem requerida. 18. Dessarte, após a 

análise minuciosa das razões expostas na exordial, bem como das 

informações prestadas pela impetrada, tenho que a medida pleiteada não 

comporta deferimento, uma vez que o impetrante não provou 

documentalmente a liquidez e certeza de sua pretensão, razão pela qual a 

denegação da segurança é medida de rigor, ante a ausência da 

verossimilhança de suas alegações. 19. Outrossim, é importante registrar, 

que por não vislumbrar a presença dos requisitos essências para à 

concessão da medida liminar requerida, fora indeferida consoante decisão 

(ID. 10117062), circunstância essa, que alicerça a não concessão da 

segurança de forma definitiva no presente momento processual, vez que 

ausentes os requisitos para sua concessão, conforme passa-se a expor. 

20. Pois bem, compulsando atentamente os autos, verifica-se a ocorrência 

de litispendência, uma vez que a parte impetrante, ajuizou anterior Ação 

pleiteando adquirir os documentos objeto do presente Mandamus 

(Processo n. 4012.60.2017.811.0008 – Código 125641), assim como, 

Ação Ordinária para Cancelamento de Protesto e Danos Morais (Processo 

n. 4880-09.2015.811.0008 – Código 105071; Processo n. 

2128-93.2017.811.0008 – Código 122152 e Processo n . 

2876-96.2015.811.0008 – Código 101948) na Segunda Vara Judicial da 

presente Comarca, configurando deste modo a ocorrência de 

litispendência quanto a segurança pugnada pelo impetrante. 21. Por 

conseguinte, registro que após detida análise das ações acima 

mencionadas, evidencia-se que a segurança pleiteada nestes autos, já se 

encontra parcialmente garantida, uma vez que a demanda que pugna pela 

exibição do documento requerido, fora sentenciada procedente na data de 

24.05.2018, determinando-se a exibição dos aludidos documentos em 

favor do impetrante (Processo n. 4012.60.2017.811.0008 – Código 

125641). 22. Com efeito, no que diz respeito a retirada do protesto do 

nome do impetrante, tenho que o referido pleito não merece respaldo, uma 

vez que carece de liquidez e certeza documental pré-constituída, requisito 

este essencial para sua concessão. 23. Desta maneira, o presente 

mandamus, configura-se descabido, visto que não revestido de direito 

líquido e certo, requisitos estes, essências para concessão da ordem 

requerida no pleito exordial. 24. Pois bem, compulsando os autos, verifico 

que o pleito mandamental não merece prosperar, isso porque não 

vislumbro a presença do direito líquido e certo, que dá ensejo ao remédio 

heroico. 25. Sobre a temática, trago a baila o entendimento do Superior 
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Tribunal de Justiça: “STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

[...] AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM POSTULADA PELO 

PARTICULAR DENEGADA. 1. O direito líquido e certo a que alude o art. 5o., 

LXIX da Constituição Federal é aquele cuja existência e delimitação são 

passíveis de demonstração documental, não lhe turvando o conceito a sua 

complexidade ou densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, 

já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que 

pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de 

modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no 

procedimento da ação mandamental. 2. Assim, o Mandado de Segurança é 

meio processual adequado para verificar se a medida impugnativa da 

autoridade administrativa pode ser considerada interruptiva do prazo 

decadencial para o exercício da autotutela, ainda que se tenha de 

examinar em profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se 

admite, no trâmite do pedido de segurança, porém, é que essa 

demonstração se dê no curso do feito mandamental; mas se foi feita a 

demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do abuso, não há 

razão jurídica para não se dar curso ao pedido de segurança e se 

decidi-lo segundo os cânones do Direito. 3. [...].5. O caso dos autos não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas, não havendo 

direito líquido e certo a ser assegurado pelo presente writ”. (MS 

22.194/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019); “STJ. PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS. ÍNDOLE SATISFATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - 

Não estando presentes expressamente os pressupostos previstos no 

artigo 7º, III da Lei nº 12.016/2009, mostra-se inviável a concessão de 

pedido liminar. II - No caso dos autos, o pleito dos Impetrantes confunde-se 

com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, diante da sua 

natureza satisfativa, é inviável o acolhimento do pedido. III - Agravo interno 

desprovido”. (Processo: AgRg no MS 15001 DF 2010/0019253-3; Orgão 

Julgador: S3 - TERCEIRA SEÇÃO; Publicação: DJe 17/03/2011; Julgamento: 

14 de Março de 2011; Relator: Ministro GILSON DIPP); “STJ. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DO 

MANDAMUS. ORDEM DENEGADA. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança 

contra ato do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União cujo 

pleito é a declaração de que é ilegal a negativa de acesso aos 

documentos que pretende conhecer, e copiar, para utilizar como 

instrumento de sua eventual defesa em possível processo administrativo 

disciplinar. 2. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e 

certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova 

pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de 

ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente 

aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer 

dilação probatória, é que ensejam a impetração do Mandado de 

Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência 

duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados. 3. O STJ tem 

entendido de forma pacífica ser necessária a apresentação de prova 

pré-constituída. Desta feita, fica clara a ausência de um dos requisitos 

ensejadores a viabilizar a impetração do Writ of Mandamus, qual seja, a 

comprovação do direito líquido e certo do impetrante por meio de prova 

pré-constituída, motivo que leva à denegação da segurança deste remédio 

heróico, sem prejuízo de o autor buscar por outros meios a satisfação do 

seu bem da vida (RMS 24.607/RJ, Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, 

DJe 24/6/2009; AgRg no RMS 45.602/CE, Ministra Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, DJe 18/8/2014) 4. A situação em exame não configura 

qualquer das hipóteses acima elencadas. Na verdade, a negativa de 

acesso às informações, in casu, guarda perfeita consonância com o 

escopo da atividade fiscalizatória e correicional da Controladoria-Geral da 

União sobre a atuação dos servidores públicos e está respaldada nos 

exatos termos da legislação de regência do funcionamento do mencionado 

órgão de controle, como demonstram, de forma expressa, as conclusões 

elencadas nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora. 

5. Ademais, cumpre esclarecer que não há, no momento atual, qualquer 

procedimento administrativo instaurado especificamente contra o 

impetrante. Caso seja deflagrado no futuro, ali poderão ser exigidos, pela 

parte interessada, o contraditório e a ampla defesa, assegurando-se o 

acesso às peças e documentos pertinentes ao seu pleno exercício. 6. 

Mandado de Segurança denegado”. (MS 25.175/DF, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 06/09/2019). 26. 

Em igual sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

preleciona: “TJMT - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CERTIDÃO. CRÉDITO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O Mandado de SEGURANÇA, ação 

constitucional, prevista no art. 5º, inciso LXIX, da CF, exige prova 

pré-constituída, não comportando, portanto, dilação probatória. Cabe a 

parte autora, desde já, juntar à inicial os documentos comprobatórios do 

ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como de seu DIREITO líquido e 

certo a amparar a concessão do mandamus. 2. Os autos 

desacompanhados de prova do ato atacado, bem como de outros 

documentos acerca do caso concreto, impede, inclusive, o conhecimento 

da questão. E, na AUSÊNCIA de elementos suficientes a demonstrar a 

existência de DIREITO líquido e certo, a DENEGAÇÃO da SEGURANÇA se 

impõe”. (N.U 0050969-88.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

09/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018). 27. Desse modo, ante todos os 

argumentos esposados, não restando clarividente o direito líquido e certo 

da impetrante, requisito indispensável ao uso do mandado de segurança, 

remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Por tais 

razões, a denegação da segurança é medida de rigor. 28. Dessa forma, 

tendo em vista o disposto nas normas constitucionais, o ato guerreado é 

não revestido de ilegalidade, não havendo que se falar em violação a 

direito líquido e certo do impetrante. 29. Pelo exposto, por não haver direito 

líquido e certo amparado por mandando de segurança, DENEGO a 

segurança. 30. Sem incidência de verba honorária de sucumbência. 31. 

Sem custas e despesas processuais. 32. Com o trânsito em julgado 

arquivem-se com baixa. P. I. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 11 de 

setembro de 2019. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000612-55.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER ELEAZAR SENGER OAB - MT0021924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000612-55.2016.8.11.0008. 

IMPETRANTE: MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES 

EIRELI - ME IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES 

-Processo n. 1000612-55.2016.8.11.0008 – MS -Processo n. 

1000614-25.2016.8.11.0008 – MS Vistos. 1. Trata-se de Mandado de 

Segurança c/c Pedido Liminar Inaldita Altera Pars impetrado por Montreal 

Comércio Serviço e Representações Eireli Me e pela Associação 

Comercial e Industrial de Barra do Bugres-MT, representada pelo Sr. 

Adionel Ribeiro de Brito Junior e Sra. Giane Zan, contra ato ilegal, 

suspostamente, praticado pelo Prefeito Municipal de Barra do Bugres-MT, 

Sr. Julio Cesar Florindo, todos qualificados nos autos. 2. As ações 

mandamentais (Processo n° 1000612-55.2016.8.11.0008 e n° 

1000614-25.2016.8.11.0008) relatam que o Poder Executivo Municipal, por 

meio do Edital de Concorrência Pública CP-002/2016 abriu procedimento 

licitatório para concessão dos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgoto do Município de Barra do Bugres-MT. 3. Contudo a Câmara 

de Vereadores do Munícipio publicou Decreto Legislativo DL-002/2016 e 

sustou o edital publicado pelo Executivo Municipal e todos os atos 

normativos decorrente deste. 4. Por sua vez, o Poder Executivo, na 

pessoa do Impetrado, editou Decreto Executivo DE-104/2016, revogando o 

Decreto Legislativo DL-002/2016, com a finalidade de dar prosseguimento 

a Concorrência Pública CP-002/2016, estipulando como data para abertura 

dos envelopes o dia 14/12/2016, às 8h30min. 5. Sustenta os Impetrantes 

que o Impetrado quer realizar a concessão do serviço público de 

saneamento básico sem a lei autorizativa que é imprescindível a validade 

do ato, que segundo eles, afronta o determinado no artigo 175, da 

Constituição Federal. 6. Ao final, requerem a concessão de liminar, para 

que seja suspenso preventivamente o Decreto Executivo DE-104/2016, 

editado pelo Executivo Municipal e consequentemente a Concorrência 
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pública CP-002/2016. 7. Com a inicial, vieram acostados os documentos. 8. 

Recebida a inicial Id. 4465537 (autos n° 1000612-55.2016.8.11.0008), fora 

deferida a liminar pleiteada, bem como determinada a notificação da 

autoridade Impetrada, para prestar as informações necessárias, no prazo 

legal. No Id. 4489026, os autos 1000614-25.2016.8.11.0008 foram 

declinados a este Juízo, em razão deste já se encontrar prevento para a 

análise da matéria. 9. Devidamente notificado, o Município de Barra do 

B u g r e s - M T ,  c o m u n i c o u ,  I d .  4 4 8 4 8 4 1 ( a u t o s  n ° 

1000612-55.2016.8.11.0008), que embora a decisão liminar tenha por 

destinatário o Prefeito Municipal de Barra do Bugres, Sr. Júlio Cezar 

Florindo, o cumprimento do r. decisum se deu na pessoa do Procurador 

Geral do Município, Dr. Antonio Carlos Rufino, ato continuo, informou que 

houve a suspenção do Processo Licitatório, bem como agravou a referida 

decisão, conforme certidão de Id. 14621434 (autos n° 

1000612-55.2016.8.11.0008), na qual a turma julgadora, por unanimidade, 

desproveu o recurso. 10. Instados a se manifestarem as partes e o 

Ministério Público, estes deixaram decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de Id. 23214315 (autos n° 

1000612-55.2016.8.11.0008). 11. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento de decido. 12. Em razão da conexão existente, 

passa-se ao julgamento conjunto dos Mandados de Segurança nº 

1000612-55.2016.8.11.0008 e n° 1000614-25.2016.8.11.0008, nos termos 

do art. 55 do Código de Processo Civil, uma vez que possuem a mesma 

causa de pedir próxima, bem como os pedidos mediatos. Dessa forma, a 

fim de evitar decisões conflitantes, e observando os ditames legais e os 

princípios processuais, passa-se ao julgamento das ações mandamentais 

de maneira conjunta. 13. De proêmio, esclarece-se que o mandado de 

segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa 

física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade 

reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido 

e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, lesado ou 

ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça. 14. A Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, dispõe o seguinte acerca do mandado 

de segurança: “LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público;” 15. Por sua vez, extrai-se do artigo 1º, 

caput, da Lei nº 12.016/09 que: “Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça.” 16. O direito 

líquido e certo a merecer proteção mandamental, segundo conceito de 

renomados doutrinadores, entre eles o Prof. Alfredo Buzaid, é o seguinte: 

“O conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, 

isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente 

impugnada pela autoridade pública que pratica um ato ilegal ou de abuso 

de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir a 

pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a 

seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de 

aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de 

Mandado de Segurança”. 17. O notável Hely Lopes Meirelles, no que diz 

respeito ao direito líquido e certo, leciona que: “Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de 

Segurança, Ed. Malheiros, 21ª Edição, págs. 34/35). 18. Os Impetrantes 

fundamentam seu direito líquido e certo no fato de a Constituição Federal 

vedar a possibilidade de haver concessão de serviços públicos a 

particulares, sem pré-existência de lei que o regulamente, vejamos: “Art. 

175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 

de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos” 19. De modo distinto, instado a se manifestar, o 

Impetrado apenas informou acerca do cumprimento do r. decisum que 

suspendeu o Edital de Concorrência Pública CP-002/2016 e o Decreto 

Executivo DE-104/2016, de forma que não discorreu sobre o mérito da 

segurança pleiteada pelos Impetrantes. 20. Destarte, após a análise 

minuciosa das razões expostas nos autos, tenho que a segurança deve 

ser concedida no caso concreto. 21. Com efeito, verifica-se que o Edital 

CP-002/2016 está pautado em Leis Federais, no entanto, não há Lei 

Municipal que regulamente a concessão do serviço público de saneamento 

básico, o que é imprescindível para realização do certame licitatório, nos 

termos da Lei 8.987/95. 22. Neste sentido, vale ressaltar que os artigos 1° 

e 5º da Lei 8.987/95, estabelecem: “Art. 1º As concessões de serviços 

públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos 

reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, 

pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis 

contratos.” (...) “Art. 5º O poder concedente publicará, previamente ao 

edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de 

concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo”. 23. 

De modo que é reforçado a exigência de observância do art. 175 da CF, e 

a existência de motivação do ato administrativo, que no caso em comento, 

o Impetrado lançou edital, sem que este fosse analisado pelo Legislativo 

Municipal, configurando ação contrária ao que preleciona os fundamentos 

legais expostos. 24. Nessa perspectiva, de modo semelhante, entende a 

jurisprudência: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO PARA LICITAR A CONCESSÃO DE 

SERVICO DE AGUAS E ESGOTO. TEMA QUE DEVE SER SUBMETIDO A 

CAMARA DE VEREADORES, MESMO NOS CASOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO E LIMPEZA URBANA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR 

OFENSA AOS PRINCÁPIOS DA LEGALIDADE E DA HARMONIA E 

INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Ação 

Direta de Inconstitucionalidade Nº 70001300904, Tribunal Pleno, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Paulo Augusto Monte Lopes, Julgado em 

05/03/2001). (Negritei). DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - 

COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL - SUPRIMENTO 

DA AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO PELO JUDICIÁRIO - PEDIDO 

JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 1- Sendo função natural do Poder Legislativo a fiscalização e o 

controle externo do Poder Executivo, a exigência de lei que autorize a 

concessão de serviço público municipal, nos termos da Lei Orgânica, 

constitui expressão da competência constitucional da Câmara de 

Vereadores, com fulcro nos art. 30, I c/c art. 31 e art. 29, XI, todos da 

Constituição Federal. 2- (...). (TJMG – Apelação Cível 

1.0107.06.900007-6/001 – Relator(a) Des. Maurício Barros – 6ª Câmara 

Cível – Julgamento em 28/08/2007). (Negritei). 25. Ademais, a Lei Federal 

que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico (n.º 

11.445/07) exige a existência de normas de regulação que prevejam os 

meios para o cumprimento das diretrizes da referida lei, bem como a 

realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 

licitação e sobre a minuta do contrato de concessão serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, o que a princípio, não 

ficara demonstrado nos autos que fora realizado. In verbis: “Art. 11 - São 

condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico: (...) III - a existência de 

normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das 

diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de 

fiscalização; IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas 

sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do 

contrato.” 26. Dessa forma, ao editar a Decreto Executivo DE-104/2016, o 

Impetrado, além de afrontar os princípios da Administração Pública, diante 

da ausência de motivação e legalidade, afrontou também o princípio da 

independência e harmonia dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição 

Federal. 27. De modo divergente, acerca da atuação do Poder Legislativo 

Municipal ao publicar o Decreto Legislativo DL-002/2016 não há que se 

falar em violação ao princípio da separação e harmonia entre os três 

poderes, mas de ato intimamente relacionado ao princípio da legalidade 

que norteia as ações do Poder Público, pois a sua participação tem grande 

importância no que tange a possibilidade de trazer maior segurança aos 

cidadãos e qualidade a futuras outorgas de serviço público. Tendo em 

vista que tais concessões são de grande relevância à sociedade local e 

sua má execução pode afetar negativamente a comunidade usufrutuária, 

razão pela qual a participação do Poder Legislativo se faz necessária no 

processo para a efetivação de tais assuntos. 28. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, com arrimo no Art. 5º, inciso 

LXIX, CF, e Art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA 
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postulada, posto que confirmo a liminar deferida Id 4465537 (autos n° 

1000612-55.2016.8.11.0008), para o fim de declarar nulo o ato praticado 

pelo Impetrado, qual seja, o Edital de Concorrência Pública CP-002/2016 e 

o Decreto Executivo DE-104/2016, de modo que, em observância ao art. 

175 da CF c/c art. 11 da Lei 11.445/07, para a prática desses atos é 

imprescindível a promulgação de lei autorizativa pelo Poder Legislativo 

Local. 29. Sem ônus sucumbenciais e sem condenação em honorários 

(Súm. 512, STF, e Súm. 105, STJ, e art. 25, da lei 12.016/2009). 30. 

Comunique-se à autoridade impetrada o teor desta decisão, para os 

devidos fins (nos termos do Art. 13, da Lei de Regência). 31. E não 

havendo recurso voluntário pelas partes, remeta-se os autos para 

reexame necessário ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(art. 14 §1º, da lei 12.016/2009). 32. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 33. P. I. 

Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 16 de Setembro de 2019. Arom Olímpio 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000612-55.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER ELEAZAR SENGER OAB - MT0021924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000612-55.2016.8.11.0008. 

IMPETRANTE: MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES 

EIRELI - ME IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES 

-Processo n. 1000612-55.2016.8.11.0008 – MS -Processo n. 

1000614-25.2016.8.11.0008 – MS Vistos. 1. Trata-se de Mandado de 

Segurança c/c Pedido Liminar Inaldita Altera Pars impetrado por Montreal 

Comércio Serviço e Representações Eireli Me e pela Associação 

Comercial e Industrial de Barra do Bugres-MT, representada pelo Sr. 

Adionel Ribeiro de Brito Junior e Sra. Giane Zan, contra ato ilegal, 

suspostamente, praticado pelo Prefeito Municipal de Barra do Bugres-MT, 

Sr. Julio Cesar Florindo, todos qualificados nos autos. 2. As ações 

mandamentais (Processo n° 1000612-55.2016.8.11.0008 e n° 

1000614-25.2016.8.11.0008) relatam que o Poder Executivo Municipal, por 

meio do Edital de Concorrência Pública CP-002/2016 abriu procedimento 

licitatório para concessão dos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgoto do Município de Barra do Bugres-MT. 3. Contudo a Câmara 

de Vereadores do Munícipio publicou Decreto Legislativo DL-002/2016 e 

sustou o edital publicado pelo Executivo Municipal e todos os atos 

normativos decorrente deste. 4. Por sua vez, o Poder Executivo, na 

pessoa do Impetrado, editou Decreto Executivo DE-104/2016, revogando o 

Decreto Legislativo DL-002/2016, com a finalidade de dar prosseguimento 

a Concorrência Pública CP-002/2016, estipulando como data para abertura 

dos envelopes o dia 14/12/2016, às 8h30min. 5. Sustenta os Impetrantes 

que o Impetrado quer realizar a concessão do serviço público de 

saneamento básico sem a lei autorizativa que é imprescindível a validade 

do ato, que segundo eles, afronta o determinado no artigo 175, da 

Constituição Federal. 6. Ao final, requerem a concessão de liminar, para 

que seja suspenso preventivamente o Decreto Executivo DE-104/2016, 

editado pelo Executivo Municipal e consequentemente a Concorrência 

pública CP-002/2016. 7. Com a inicial, vieram acostados os documentos. 8. 

Recebida a inicial Id. 4465537 (autos n° 1000612-55.2016.8.11.0008), fora 

deferida a liminar pleiteada, bem como determinada a notificação da 

autoridade Impetrada, para prestar as informações necessárias, no prazo 

legal. No Id. 4489026, os autos 1000614-25.2016.8.11.0008 foram 

declinados a este Juízo, em razão deste já se encontrar prevento para a 

análise da matéria. 9. Devidamente notificado, o Município de Barra do 

B u g r e s - M T ,  c o m u n i c o u ,  I d .  4 4 8 4 8 4 1 ( a u t o s  n ° 

1000612-55.2016.8.11.0008), que embora a decisão liminar tenha por 

destinatário o Prefeito Municipal de Barra do Bugres, Sr. Júlio Cezar 

Florindo, o cumprimento do r. decisum se deu na pessoa do Procurador 

Geral do Município, Dr. Antonio Carlos Rufino, ato continuo, informou que 

houve a suspenção do Processo Licitatório, bem como agravou a referida 

decisão, conforme certidão de Id. 14621434 (autos n° 

1000612-55.2016.8.11.0008), na qual a turma julgadora, por unanimidade, 

desproveu o recurso. 10. Instados a se manifestarem as partes e o 

Ministério Público, estes deixaram decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de Id. 23214315 (autos n° 

1000612-55.2016.8.11.0008). 11. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento de decido. 12. Em razão da conexão existente, 

passa-se ao julgamento conjunto dos Mandados de Segurança nº 

1000612-55.2016.8.11.0008 e n° 1000614-25.2016.8.11.0008, nos termos 

do art. 55 do Código de Processo Civil, uma vez que possuem a mesma 

causa de pedir próxima, bem como os pedidos mediatos. Dessa forma, a 

fim de evitar decisões conflitantes, e observando os ditames legais e os 

princípios processuais, passa-se ao julgamento das ações mandamentais 

de maneira conjunta. 13. De proêmio, esclarece-se que o mandado de 

segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa 

física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade 

reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido 

e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, lesado ou 

ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça. 14. A Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, dispõe o seguinte acerca do mandado 

de segurança: “LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público;” 15. Por sua vez, extrai-se do artigo 1º, 

caput, da Lei nº 12.016/09 que: “Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça.” 16. O direito 

líquido e certo a merecer proteção mandamental, segundo conceito de 

renomados doutrinadores, entre eles o Prof. Alfredo Buzaid, é o seguinte: 

“O conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, 

isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente 

impugnada pela autoridade pública que pratica um ato ilegal ou de abuso 

de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir a 

pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a 

seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de 

aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de 

Mandado de Segurança”. 17. O notável Hely Lopes Meirelles, no que diz 

respeito ao direito líquido e certo, leciona que: “Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de 

Segurança, Ed. Malheiros, 21ª Edição, págs. 34/35). 18. Os Impetrantes 

fundamentam seu direito líquido e certo no fato de a Constituição Federal 

vedar a possibilidade de haver concessão de serviços públicos a 

particulares, sem pré-existência de lei que o regulamente, vejamos: “Art. 

175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 

de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos” 19. De modo distinto, instado a se manifestar, o 

Impetrado apenas informou acerca do cumprimento do r. decisum que 

suspendeu o Edital de Concorrência Pública CP-002/2016 e o Decreto 

Executivo DE-104/2016, de forma que não discorreu sobre o mérito da 

segurança pleiteada pelos Impetrantes. 20. Destarte, após a análise 

minuciosa das razões expostas nos autos, tenho que a segurança deve 

ser concedida no caso concreto. 21. Com efeito, verifica-se que o Edital 

CP-002/2016 está pautado em Leis Federais, no entanto, não há Lei 

Municipal que regulamente a concessão do serviço público de saneamento 

básico, o que é imprescindível para realização do certame licitatório, nos 

termos da Lei 8.987/95. 22. Neste sentido, vale ressaltar que os artigos 1° 

e 5º da Lei 8.987/95, estabelecem: “Art. 1º As concessões de serviços 

públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos 

reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, 

pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis 
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contratos.” (...) “Art. 5º O poder concedente publicará, previamente ao 

edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de 

concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo”. 23. 

De modo que é reforçado a exigência de observância do art. 175 da CF, e 

a existência de motivação do ato administrativo, que no caso em comento, 

o Impetrado lançou edital, sem que este fosse analisado pelo Legislativo 

Municipal, configurando ação contrária ao que preleciona os fundamentos 

legais expostos. 24. Nessa perspectiva, de modo semelhante, entende a 

jurisprudência: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO PARA LICITAR A CONCESSÃO DE 

SERVICO DE AGUAS E ESGOTO. TEMA QUE DEVE SER SUBMETIDO A 

CAMARA DE VEREADORES, MESMO NOS CASOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO E LIMPEZA URBANA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR 

OFENSA AOS PRINCÁPIOS DA LEGALIDADE E DA HARMONIA E 

INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Ação 

Direta de Inconstitucionalidade Nº 70001300904, Tribunal Pleno, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Paulo Augusto Monte Lopes, Julgado em 

05/03/2001). (Negritei). DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - 

COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL - SUPRIMENTO 

DA AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO PELO JUDICIÁRIO - PEDIDO 

JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 1- Sendo função natural do Poder Legislativo a fiscalização e o 

controle externo do Poder Executivo, a exigência de lei que autorize a 

concessão de serviço público municipal, nos termos da Lei Orgânica, 

constitui expressão da competência constitucional da Câmara de 

Vereadores, com fulcro nos art. 30, I c/c art. 31 e art. 29, XI, todos da 

Constituição Federal. 2- (...). (TJMG – Apelação Cível 

1.0107.06.900007-6/001 – Relator(a) Des. Maurício Barros – 6ª Câmara 

Cível – Julgamento em 28/08/2007). (Negritei). 25. Ademais, a Lei Federal 

que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico (n.º 

11.445/07) exige a existência de normas de regulação que prevejam os 

meios para o cumprimento das diretrizes da referida lei, bem como a 

realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 

licitação e sobre a minuta do contrato de concessão serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, o que a princípio, não 

ficara demonstrado nos autos que fora realizado. In verbis: “Art. 11 - São 

condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico: (...) III - a existência de 

normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das 

diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de 

fiscalização; IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas 

sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do 

contrato.” 26. Dessa forma, ao editar a Decreto Executivo DE-104/2016, o 

Impetrado, além de afrontar os princípios da Administração Pública, diante 

da ausência de motivação e legalidade, afrontou também o princípio da 

independência e harmonia dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição 

Federal. 27. De modo divergente, acerca da atuação do Poder Legislativo 

Municipal ao publicar o Decreto Legislativo DL-002/2016 não há que se 

falar em violação ao princípio da separação e harmonia entre os três 

poderes, mas de ato intimamente relacionado ao princípio da legalidade 

que norteia as ações do Poder Público, pois a sua participação tem grande 

importância no que tange a possibilidade de trazer maior segurança aos 

cidadãos e qualidade a futuras outorgas de serviço público. Tendo em 

vista que tais concessões são de grande relevância à sociedade local e 

sua má execução pode afetar negativamente a comunidade usufrutuária, 

razão pela qual a participação do Poder Legislativo se faz necessária no 

processo para a efetivação de tais assuntos. 28. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, com arrimo no Art. 5º, inciso 

LXIX, CF, e Art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA 

postulada, posto que confirmo a liminar deferida Id 4465537 (autos n° 

1000612-55.2016.8.11.0008), para o fim de declarar nulo o ato praticado 

pelo Impetrado, qual seja, o Edital de Concorrência Pública CP-002/2016 e 

o Decreto Executivo DE-104/2016, de modo que, em observância ao art. 

175 da CF c/c art. 11 da Lei 11.445/07, para a prática desses atos é 

imprescindível a promulgação de lei autorizativa pelo Poder Legislativo 

Local. 29. Sem ônus sucumbenciais e sem condenação em honorários 

(Súm. 512, STF, e Súm. 105, STJ, e art. 25, da lei 12.016/2009). 30. 

Comunique-se à autoridade impetrada o teor desta decisão, para os 

devidos fins (nos termos do Art. 13, da Lei de Regência). 31. E não 

havendo recurso voluntário pelas partes, remeta-se os autos para 

reexame necessário ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(art. 14 §1º, da lei 12.016/2009). 32. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 33. P. I. 

Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 16 de Setembro de 2019. Arom Olímpio 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000614-25.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRA DO BUGRES 

(IMPETRANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000614-25.2016.8.11.0008. 

IMPETRANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRA DO 

BUGRES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES -Processo n. 

1 0 0 0 6 1 2 - 5 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 8  –  M S  - P r o c e s s o  n . 

1000614-25.2016.8.11.0008 – MS Vistos. 1. Trata-se de Mandado de 

Segurança c/c Pedido Liminar Inaldita Altera Pars impetrado por Montreal 

Comércio Serviço e Representações Eireli Me e pela Associação 

Comercial e Industrial de Barra do Bugres-MT, representada pelo Sr. 

Adionel Ribeiro de Brito Junior e Sra. Giane Zan, contra ato ilegal, 

suspostamente, praticado pelo Prefeito Municipal de Barra do Bugres-MT, 

Sr. Julio Cesar Florindo, todos qualificados nos autos. 2. As ações 

mandamentais (Processo n° 1000612-55.2016.8.11.0008 e n° 

1000614-25.2016.8.11.0008) relatam que o Poder Executivo Municipal, por 

meio do Edital de Concorrência Pública CP-002/2016 abriu procedimento 

licitatório para concessão dos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgoto do Município de Barra do Bugres-MT. 3. Contudo a Câmara 

de Vereadores do Munícipio publicou Decreto Legislativo DL-002/2016 e 

sustou o edital publicado pelo Executivo Municipal e todos os atos 

normativos decorrente deste. 4. Por sua vez, o Poder Executivo, na 

pessoa do Impetrado, editou Decreto Executivo DE-104/2016, revogando o 

Decreto Legislativo DL-002/2016, com a finalidade de dar prosseguimento 

a Concorrência Pública CP-002/2016, estipulando como data para abertura 

dos envelopes o dia 14/12/2016, às 8h30min. 5. Sustenta os Impetrantes 

que o Impetrado quer realizar a concessão do serviço público de 

saneamento básico sem a lei autorizativa que é imprescindível a validade 

do ato, que segundo eles, afronta o determinado no artigo 175, da 

Constituição Federal. 6. Ao final, requerem a concessão de liminar, para 

que seja suspenso preventivamente o Decreto Executivo DE-104/2016, 

editado pelo Executivo Municipal e consequentemente a Concorrência 

pública CP-002/2016. 7. Com a inicial, vieram acostados os documentos. 8. 

Recebida a inicial Id. 4465537 (autos n° 1000612-55.2016.8.11.0008), fora 

deferida a liminar pleiteada, bem como determinada a notificação da 

autoridade Impetrada, para prestar as informações necessárias, no prazo 

legal. No Id. 4489026, os autos 1000614-25.2016.8.11.0008 foram 

declinados a este Juízo, em razão deste já se encontrar prevento para a 

análise da matéria. 9. Devidamente notificado, o Município de Barra do 

B u g r e s - M T ,  c o m u n i c o u ,  I d .  4 4 8 4 8 4 1 ( a u t o s  n ° 

1000612-55.2016.8.11.0008), que embora a decisão liminar tenha por 

destinatário o Prefeito Municipal de Barra do Bugres, Sr. Júlio Cezar 

Florindo, o cumprimento do r. decisum se deu na pessoa do Procurador 

Geral do Município, Dr. Antonio Carlos Rufino, ato continuo, informou que 

houve a suspenção do Processo Licitatório, bem como agravou a referida 

decisão, conforme certidão de Id. 14621434 (autos n° 

1000612-55.2016.8.11.0008), na qual a turma julgadora, por unanimidade, 

desproveu o recurso. 10. Instados a se manifestarem as partes e o 

Ministério Público, estes deixaram decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de Id. 23214315 (autos n° 

1000612-55.2016.8.11.0008). 11. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento de decido. 12. Em razão da conexão existente, 

passa-se ao julgamento conjunto dos Mandados de Segurança nº 

1000612-55.2016.8.11.0008 e n° 1000614-25.2016.8.11.0008, nos termos 

do art. 55 do Código de Processo Civil, uma vez que possuem a mesma 

causa de pedir próxima, bem como os pedidos mediatos. Dessa forma, a 

fim de evitar decisões conflitantes, e observando os ditames legais e os 
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princípios processuais, passa-se ao julgamento das ações mandamentais 

de maneira conjunta. 13. De proêmio, esclarece-se que o mandado de 

segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa 

física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade 

reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido 

e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, lesado ou 

ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça. 14. A Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, dispõe o seguinte acerca do mandado 

de segurança: “LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público;” 15. Por sua vez, extrai-se do artigo 1º, 

caput, da Lei nº 12.016/09 que: “Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça.” 16. O direito 

líquido e certo a merecer proteção mandamental, segundo conceito de 

renomados doutrinadores, entre eles o Prof. Alfredo Buzaid, é o seguinte: 

“O conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, 

isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente 

impugnada pela autoridade pública que pratica um ato ilegal ou de abuso 

de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir a 

pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a 

seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de 

aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de 

Mandado de Segurança”. 17. O notável Hely Lopes Meirelles, no que diz 

respeito ao direito líquido e certo, leciona que: “Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de 

Segurança, Ed. Malheiros, 21ª Edição, págs. 34/35). 18. Os Impetrantes 

fundamentam seu direito líquido e certo no fato de a Constituição Federal 

vedar a possibilidade de haver concessão de serviços públicos a 

particulares, sem pré-existência de lei que o regulamente, vejamos: “Art. 

175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 

de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos” 19. De modo distinto, instado a se manifestar, o 

Impetrado apenas informou acerca do cumprimento do r. decisum que 

suspendeu o Edital de Concorrência Pública CP-002/2016 e o Decreto 

Executivo DE-104/2016, de forma que não discorreu sobre o mérito da 

segurança pleiteada pelos Impetrantes. 20. Destarte, após a análise 

minuciosa das razões expostas nos autos, tenho que a segurança deve 

ser concedida no caso concreto. 21. Com efeito, verifica-se que o Edital 

CP-002/2016 está pautado em Leis Federais, no entanto, não há Lei 

Municipal que regulamente a concessão do serviço público de saneamento 

básico, o que é imprescindível para realização do certame licitatório, nos 

termos da Lei 8.987/95. 22. Neste sentido, vale ressaltar que os artigos 1° 

e 5º da Lei 8.987/95, estabelecem: “Art. 1º As concessões de serviços 

públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos 

reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, 

pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis 

contratos.” (...) “Art. 5º O poder concedente publicará, previamente ao 

edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de 

concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo”. 23. 

De modo que é reforçado a exigência de observância do art. 175 da CF, e 

a existência de motivação do ato administrativo, que no caso em comento, 

o Impetrado lançou edital, sem que este fosse analisado pelo Legislativo 

Municipal, configurando ação contrária ao que preleciona os fundamentos 

legais expostos. 24. Nessa perspectiva, de modo semelhante, entende a 

jurisprudência: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO PARA LICITAR A CONCESSÃO DE 

SERVICO DE AGUAS E ESGOTO. TEMA QUE DEVE SER SUBMETIDO A 

CAMARA DE VEREADORES, MESMO NOS CASOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO E LIMPEZA URBANA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR 

OFENSA AOS PRINCÁPIOS DA LEGALIDADE E DA HARMONIA E 

INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Ação 

Direta de Inconstitucionalidade Nº 70001300904, Tribunal Pleno, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Paulo Augusto Monte Lopes, Julgado em 

05/03/2001). (Negritei). DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - 

COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL - SUPRIMENTO 

DA AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO PELO JUDICIÁRIO - PEDIDO 

JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 1- Sendo função natural do Poder Legislativo a fiscalização e o 

controle externo do Poder Executivo, a exigência de lei que autorize a 

concessão de serviço público municipal, nos termos da Lei Orgânica, 

constitui expressão da competência constitucional da Câmara de 

Vereadores, com fulcro nos art. 30, I c/c art. 31 e art. 29, XI, todos da 

Constituição Federal. 2- (...). (TJMG – Apelação Cível 

1.0107.06.900007-6/001 – Relator(a) Des. Maurício Barros – 6ª Câmara 

Cível – Julgamento em 28/08/2007). (Negritei). 25. Ademais, a Lei Federal 

que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico (n.º 

11.445/07) exige a existência de normas de regulação que prevejam os 

meios para o cumprimento das diretrizes da referida lei, bem como a 

realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 

licitação e sobre a minuta do contrato de concessão serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, o que a princípio, não 

ficara demonstrado nos autos que fora realizado. In verbis: “Art. 11 - São 

condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico: (...) III - a existência de 

normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das 

diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de 

fiscalização; IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas 

sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do 

contrato.” 26. Dessa forma, ao editar a Decreto Executivo DE-104/2016, o 

Impetrado, além de afrontar os princípios da Administração Pública, diante 

da ausência de motivação e legalidade, afrontou também o princípio da 

independência e harmonia dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição 

Federal. 27. De modo divergente, acerca da atuação do Poder Legislativo 

Municipal ao publicar o Decreto Legislativo DL-002/2016 não há que se 

falar em violação ao princípio da separação e harmonia entre os três 

poderes, mas de ato intimamente relacionado ao princípio da legalidade 

que norteia as ações do Poder Público, pois a sua participação tem grande 

importância no que tange a possibilidade de trazer maior segurança aos 

cidadãos e qualidade a futuras outorgas de serviço público. Tendo em 

vista que tais concessões são de grande relevância à sociedade local e 

sua má execução pode afetar negativamente a comunidade usufrutuária, 

razão pela qual a participação do Poder Legislativo se faz necessária no 

processo para a efetivação de tais assuntos. 28. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, com arrimo no Art. 5º, inciso 

LXIX, CF, e Art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA 

postulada, posto que confirmo a liminar deferida Id 4465537 (autos n° 

1000612-55.2016.8.11.0008), para o fim de declarar nulo o ato praticado 

pelo Impetrado, qual seja, o Edital de Concorrência Pública CP-002/2016 e 

o Decreto Executivo DE-104/2016, de modo que, em observância ao art. 

175 da CF c/c art. 11 da Lei 11.445/07, para a prática desses atos é 

imprescindível a promulgação de lei autorizativa pelo Poder Legislativo 

Local. 29. Sem ônus sucumbenciais e sem condenação em honorários 

(Súm. 512, STF, e Súm. 105, STJ, e art. 25, da lei 12.016/2009). 30. 

Comunique-se à autoridade impetrada o teor desta decisão, para os 

devidos fins (nos termos do Art. 13, da Lei de Regência). 31. E não 

havendo recurso voluntário pelas partes, remeta-se os autos para 

reexame necessário ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(art. 14 §1º, da lei 12.016/2009). 32. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 33. P. I. 

Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 16 de Setembro de 2019. Arom Olímpio 

Pereira Juiz de Direito
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SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000718-46.2018.8.11.0008. 

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO FRANCO JUNQUEIRA FILHO IMPETRADO: 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA Vistos... 1. 

Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido Liminar Inaudita Altera Pars 

impetrado por Paulo Roberto Franco Junqueira Filho contra ato da 

Gerencia de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário 

da Superintendência de Normas da Receita Pública, Sr. José Emeterio 

Ribeiro Neto, todos qualificados nos autos em epígrafe. 2. Em sua 

narrativa fática, alega que foi que foi lavrado contra si a notificação nº 

309292/1624/32/2016 pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, em 

razão de o Impetrante não ter efetuado entrega de arquivo eletrônico do 

ano de 2011 no prazo de 30 dias estipulado, sendo aplicado multa no total 

de R$ 295.780,00 (duzentos e noventa e cinco mil e setecentos e oitenta 

reais). 3. Afirma que, não concordando com a referida autuação, interpôs 

defesa administrativa – processo nº 5233352/2017 – cuja decisão final 

proferida pela autoridade administrativa foi pelo indeferimento do pedido. 4. 

Em face da referida decisão, interpôs recurso administrativo voluntário 

n.5515905/2018, conforme lhe faculta o artigo 1.031, caput, do 

Regulamento do ICMS, o qual restou inadmitido, sob o fundamento de que 

não cabe recurso voluntário para lançamentos com valores inferiores a 

2.500 UPF/MT, nos termos do artigo 1031, §1º, I do Regulamento do ICMS – 

RICMS/2014. 5. Com a exordial, colacionou documentos. 6. Fora concedida 

a segurança pleiteada (ID 15729351). 7. Devidamente citado, a autoridade 

coatora apresentou manifestação (ID 16353135), alegando, em síntese, 

que não cabe recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência 

de crédito tributário em montante inferior a 2.500 UPFMT vigente a data do 

respectivo decisório. 8. Conforme se depreende da certidão (ID 

23214985), decorreu o prazo sem manifestação do representante do 

Ministério Público. 9. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. 10. Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido 

Liminar Inaudita Altera Pars impetrado por Paulo Roberto Franco Junqueira 

Filho contra ato da Gerencia de Controle e Tramitação de Processo 

Administrativo Tributário da Superintendência de Normas da Receita 

Pública, Sr. José Emeterio Ribeiro Neto, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. 11. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 

LXIX, dispõe o seguinte acerca do mandado de segurança: “LXIX – 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 

12. Por sua vez, extrai-se do artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/09 que: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as 

funções que exerça.” 13. O direito líquido e certo a merecer proteção 

mandamental, segundo conceito de renomados doutrinadores, entre eles o 

Prof. Alfredo Buzaid, é o seguinte: “O conceito de direito líquido e certo é a 

ideia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não 

pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade pública que 

pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ora, a norma constitucional ou 

legal há de ser certa em atribuir a pessoa o direito subjetivo, tornando-o 

insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, 

quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir 

fundamento para a impetração de Mandado de Segurança”. 14. O notável 

Hely Lopes Meirelles, no que diz respeito ao direito líquido e certo, leciona 

que: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ed. 

Malheiros, 21ª Edição, págs. 34/35). 15. O impetrante fundamenta que seu 

direito líquido e certo, consiste no fato deste ter o direito à interposição de 

recurso administrativo voluntário, conforme lhe faculta o art. 1.031, caput, 

do Regulamente do ICMS, o qual restou inadmitido, sob o fundamento de 

não ser cabível recurso voluntário para lançamentos inferiores a 2.500 

(dois mil e quinhentos) UPF/MT, consoante ato da Gerencia de Controle e 

Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Superintendência de 

Normas da Receita Pública, Sr. José Emeterio Ribeiro Neto. 16. De outra 

vertente, verifico que, o impetrado, refuta as alegações expendidas da 

ação mandamental, concluindo que a certeza e liquidez do crédito fiscal 

resultam do lançamento, isto é, do ato administrativo por meio do qual se 

verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, identificando 

o sujeito passivo e calculando o montante do débito, cuja inscrição é 

obrigatória, diante disso, a Fazenda Pública passa a ter o direito de ajuizar 

execução fiscal para cobrar o débito tributário, bem como alega que a 

mera propositura de ação impugnando o crédito tributário, não tem o 

condão para suspender sua exigibilidade, bem como por aduzir que não 

cabe recurso voluntário para lançamentos com valores inferiores a 2.500 

UPF/MT, nos termos do artigo 1031, §1º, I do Regulamento do ICMS – 

RICMS/2014. 17. Assim, não é demais notar que a vedação estatuída pela 

Administração Pública, concernente à vedação de interposição de 

recursos administrativos àqueles devedores de créditos inferiores a 2.500 

UPF/MT, esbarra, no princípio da isonomia, medida em que não há 

nenhuma diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito de 

menor valor e naquele que resulta de montante superior ao valor limitado 

pelo dispositivo legal, que para essa finalidade pode-se recorrer 

administrativamente da decisão. 18. Desse modo, conforme assentado 

pelo tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso[1], sem muito 

esforço, pode-se concluir que o óbice criado pela Administração Pública 

Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte 

possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é 

manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, 

previsto no artigo 5º, XXXIV, da CF e do contraditório (inciso LV) é 

assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição. 

19. Isso porque o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no 

julgamento do Mandado de Segurança Nº 41160/2009, de relatoria do Des. 

Sebastião de Moraes Filho, em hipótese semelhante declarou a 

inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, § 1º do RICMS (revogado 

pelo Decreto nº 2212/2014 – repisado atualmente pelo art. 1.031 do novo 

regimento do ICMS/14), por manifesta violação à legalidade, direito de 

petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição 

administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e 

proporcionalidade, restando assim ementado – verbis: MANDADO DE 

SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES 

DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL 

DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 

1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO 

DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 

155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, 

CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE 

ADMINISTERATIV E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E 

DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – A consecução da democracia vista de 

último modo, depende da ação do Estado na promoção de um 

procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos 

democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos 

administrados. 2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1º, I, do 

Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato 

administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, 

ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e 

sete reais e quarenta centavos). 3 – Não está a dizer aqui, em verdade, 

que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo 

grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da 

matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode 

servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo 

contribuinte. 4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS 

permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, 

parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, 

vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação 

infraconstitucional. 5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa 

espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito 
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fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV 

(direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 6 

– Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o 

chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a 

prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões 

hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio 

da revisibilidade administrativa. 7 – O objetivo prático da norma limitadora 

parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores 

com assento no pressuposto de que a tuação administrativa do 

contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o 

postulado da isonomia. 8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, 

simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para 

arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito 

discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua 

cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9 – Declarada a 

inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art. 570-E do 

Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual nº 

1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, 

se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões 

administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (Mandado 

de Segurança Nº 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião 

de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009). [Grifo 

nosso] 20. Dessa feita, sendo o valor contestado abaixo do mínimo 

previsto no artigo 1031, §1º, I do Regulamento do ICMS – RICMS/2014, 

consiste em o único fundamento a para inadmissibilidade do recurso 

administrativo, sobressai ferido o direito líquido e certo do Impetrante, 

dando ensejo à confirmação da liminar deferida na via mandamental, no 

que concerne a concessão da segurança, para o recebimento do recurso 

administrativo voluntário, pleiteado pelo Impetrante. 21. Ademais, no 

tocante a segurança pleiteada para a suspensão da exigibilidade do 

crédito financeiro, tenho que esta deve ser concedida, uma vez que os 

Tribunais Superiores, firmaram a inteligência, pela inconstitucionalidade da 

obrigatoriedade de depósito de quantia em dinheiro, para exame de 

admissibilidade, quando da interposição de recurso pelas vias 

administrativas, conforme dispõe a Súmula Vinculante n° 21 do Supremo 

Tribunal Federal, vejamos: “Súmula Vinculante 21- É inconstitucional a 

exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para 

admissibilidade de recurso administrativo”. 22. De idêntica maneira, o 

Superior Tribunal de Justiça, detém o entendimento de ser ilegítima a 

obrigatoriedade de depósito prévio para a análise de admissibilidade da 

interposição de recurso administrativo. Neste sentido a Jurisprudência, 

vejamos: DEPÓSITO PRÉVIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA 373 DO STJ. 1 - O não 

pagamento da multa imposta pela fiscalização não obsta a apreciação do 

recurso administrativo. 2 - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal 

assegura aos litigantes em processo judicial e administrativo o 

contraditório e a ampla defesa. O intuito da norma é facilitar a defesa e, 

desse modo, não cabe à legislação infraconstitucional instituir limitações 

não previstas pela Carta Constitucional. 3 - A matéria foi apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal (AI - RG QO698626, rel. Ministra Ellen Gracie, 

Plenário, DJ 05.12.2008, pp. 1253) e pacificada no âmbito do Superior 

Tribunal, culminando na edição da Súmula nº 373: ?É ilegítima a exigência 

de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.? 4 - 

Remessa necessária e recurso de apelação improvidos. (TRF-2 - AMS: 

61557 RJ 2004.50.01.000542-1, Relator: Juiz Federal Convocado 

LEOPOLDO MUYLAERT, Data de Julgamento: 13/04/2009, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::22/04/2009 - 

Página::222). 23. Portanto, evidencia-se que tal exigência constitui-se em 

sério obstáculo para se exercer o direito de petição (art. 5°, inciso XXXIV, 

CF), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (art. 5, inciso 

LV, CF). 24. Feitas tais consideração, vislumbra-se que resta ferido o 

direito líquido e certo do Impetrante, dando ensejo à confirmação da liminar 

deferida na via mandamental, para a concessão da segurança pleiteada. 

25. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no Art. 5º, inciso LXIX, CR, e Art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ex vi do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, posto que confirmo a liminar deferida (ID n° 1572935), 

concedendo a segurança postulada, para o fim de determinar o 

recebimento e processamento do recurso administrativo voluntário n. 

5515905/2018, bem como suspender o crédito tributário discutido no 

processo administrativo n. 5233352/2017. 26. Sem ônus sucumbenciais e 

sem condenação em honorários (Súm. 512, STF, e Súm. 105, STJ, e art. 

25, da lei 12.016/2009). 27. Comunique-se à autoridade impetrada o teor 

desta decisão, para os devidos fins (nos termos do Art. 13, da Lei de 

Regência). 28. E não havendo recurso voluntário pelas partes, remeta-se 

os autos para reexame necessário ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (art. 14 §1º, da lei 12.016/2009). 29. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 

P.R.I.Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 23 de setembro de 2019. Arom 

Olímpio Pereira Juiz de Direito [1] TJMT - Ap 167537/2015, julgado em 

14/05/2018 / TJMT - Ap 110035/2016, julgado em 27/06/2017 / TJMT – Ap 

112145/2015, julgado em 19/07/2016.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000718-46.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FRANCO JUNQUEIRA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000718-46.2018.8.11.0008. 

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO FRANCO JUNQUEIRA FILHO IMPETRADO: 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA Vistos... 1. 

Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido Liminar Inaudita Altera Pars 

impetrado por Paulo Roberto Franco Junqueira Filho contra ato da 

Gerencia de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário 

da Superintendência de Normas da Receita Pública, Sr. José Emeterio 

Ribeiro Neto, todos qualificados nos autos em epígrafe. 2. Em sua 

narrativa fática, alega que foi que foi lavrado contra si a notificação nº 

309292/1624/32/2016 pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, em 

razão de o Impetrante não ter efetuado entrega de arquivo eletrônico do 

ano de 2011 no prazo de 30 dias estipulado, sendo aplicado multa no total 

de R$ 295.780,00 (duzentos e noventa e cinco mil e setecentos e oitenta 

reais). 3. Afirma que, não concordando com a referida autuação, interpôs 

defesa administrativa – processo nº 5233352/2017 – cuja decisão final 

proferida pela autoridade administrativa foi pelo indeferimento do pedido. 4. 

Em face da referida decisão, interpôs recurso administrativo voluntário 

n.5515905/2018, conforme lhe faculta o artigo 1.031, caput, do 

Regulamento do ICMS, o qual restou inadmitido, sob o fundamento de que 

não cabe recurso voluntário para lançamentos com valores inferiores a 

2.500 UPF/MT, nos termos do artigo 1031, §1º, I do Regulamento do ICMS – 

RICMS/2014. 5. Com a exordial, colacionou documentos. 6. Fora concedida 

a segurança pleiteada (ID 15729351). 7. Devidamente citado, a autoridade 

coatora apresentou manifestação (ID 16353135), alegando, em síntese, 

que não cabe recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência 

de crédito tributário em montante inferior a 2.500 UPFMT vigente a data do 

respectivo decisório. 8. Conforme se depreende da certidão (ID 

23214985), decorreu o prazo sem manifestação do representante do 

Ministério Público. 9. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. 10. Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido 

Liminar Inaudita Altera Pars impetrado por Paulo Roberto Franco Junqueira 

Filho contra ato da Gerencia de Controle e Tramitação de Processo 

Administrativo Tributário da Superintendência de Normas da Receita 

Pública, Sr. José Emeterio Ribeiro Neto, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. 11. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 

LXIX, dispõe o seguinte acerca do mandado de segurança: “LXIX – 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 

12. Por sua vez, extrai-se do artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/09 que: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as 

funções que exerça.” 13. O direito líquido e certo a merecer proteção 
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mandamental, segundo conceito de renomados doutrinadores, entre eles o 

Prof. Alfredo Buzaid, é o seguinte: “O conceito de direito líquido e certo é a 

ideia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não 

pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade pública que 

pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ora, a norma constitucional ou 

legal há de ser certa em atribuir a pessoa o direito subjetivo, tornando-o 

insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, 

quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir 

fundamento para a impetração de Mandado de Segurança”. 14. O notável 

Hely Lopes Meirelles, no que diz respeito ao direito líquido e certo, leciona 

que: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ed. 

Malheiros, 21ª Edição, págs. 34/35). 15. O impetrante fundamenta que seu 

direito líquido e certo, consiste no fato deste ter o direito à interposição de 

recurso administrativo voluntário, conforme lhe faculta o art. 1.031, caput, 

do Regulamente do ICMS, o qual restou inadmitido, sob o fundamento de 

não ser cabível recurso voluntário para lançamentos inferiores a 2.500 

(dois mil e quinhentos) UPF/MT, consoante ato da Gerencia de Controle e 

Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Superintendência de 

Normas da Receita Pública, Sr. José Emeterio Ribeiro Neto. 16. De outra 

vertente, verifico que, o impetrado, refuta as alegações expendidas da 

ação mandamental, concluindo que a certeza e liquidez do crédito fiscal 

resultam do lançamento, isto é, do ato administrativo por meio do qual se 

verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, identificando 

o sujeito passivo e calculando o montante do débito, cuja inscrição é 

obrigatória, diante disso, a Fazenda Pública passa a ter o direito de ajuizar 

execução fiscal para cobrar o débito tributário, bem como alega que a 

mera propositura de ação impugnando o crédito tributário, não tem o 

condão para suspender sua exigibilidade, bem como por aduzir que não 

cabe recurso voluntário para lançamentos com valores inferiores a 2.500 

UPF/MT, nos termos do artigo 1031, §1º, I do Regulamento do ICMS – 

RICMS/2014. 17. Assim, não é demais notar que a vedação estatuída pela 

Administração Pública, concernente à vedação de interposição de 

recursos administrativos àqueles devedores de créditos inferiores a 2.500 

UPF/MT, esbarra, no princípio da isonomia, medida em que não há 

nenhuma diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito de 

menor valor e naquele que resulta de montante superior ao valor limitado 

pelo dispositivo legal, que para essa finalidade pode-se recorrer 

administrativamente da decisão. 18. Desse modo, conforme assentado 

pelo tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso[1], sem muito 

esforço, pode-se concluir que o óbice criado pela Administração Pública 

Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte 

possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é 

manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, 

previsto no artigo 5º, XXXIV, da CF e do contraditório (inciso LV) é 

assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição. 

19. Isso porque o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no 

julgamento do Mandado de Segurança Nº 41160/2009, de relatoria do Des. 

Sebastião de Moraes Filho, em hipótese semelhante declarou a 

inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, § 1º do RICMS (revogado 

pelo Decreto nº 2212/2014 – repisado atualmente pelo art. 1.031 do novo 

regimento do ICMS/14), por manifesta violação à legalidade, direito de 

petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição 

administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e 

proporcionalidade, restando assim ementado – verbis: MANDADO DE 

SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES 

DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL 

DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 

1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO 

DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 

155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, 

CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE 

ADMINISTERATIV E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E 

DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – A consecução da democracia vista de 

último modo, depende da ação do Estado na promoção de um 

procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos 

democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos 

administrados. 2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1º, I, do 

Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato 

administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, 

ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e 

sete reais e quarenta centavos). 3 – Não está a dizer aqui, em verdade, 

que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo 

grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da 

matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode 

servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo 

contribuinte. 4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS 

permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, 

parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, 

vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação 

infraconstitucional. 5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa 

espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito 

fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV 

(direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 6 

– Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o 

chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a 

prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões 

hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio 

da revisibilidade administrativa. 7 – O objetivo prático da norma limitadora 

parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores 

com assento no pressuposto de que a tuação administrativa do 

contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o 

postulado da isonomia. 8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, 

simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para 

arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito 

discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua 

cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9 – Declarada a 

inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art. 570-E do 

Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual nº 

1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, 

se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões 

administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (Mandado 

de Segurança Nº 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião 

de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009). [Grifo 

nosso] 20. Dessa feita, sendo o valor contestado abaixo do mínimo 

previsto no artigo 1031, §1º, I do Regulamento do ICMS – RICMS/2014, 

consiste em o único fundamento a para inadmissibilidade do recurso 

administrativo, sobressai ferido o direito líquido e certo do Impetrante, 

dando ensejo à confirmação da liminar deferida na via mandamental, no 

que concerne a concessão da segurança, para o recebimento do recurso 

administrativo voluntário, pleiteado pelo Impetrante. 21. Ademais, no 

tocante a segurança pleiteada para a suspensão da exigibilidade do 

crédito financeiro, tenho que esta deve ser concedida, uma vez que os 

Tribunais Superiores, firmaram a inteligência, pela inconstitucionalidade da 

obrigatoriedade de depósito de quantia em dinheiro, para exame de 

admissibilidade, quando da interposição de recurso pelas vias 

administrativas, conforme dispõe a Súmula Vinculante n° 21 do Supremo 

Tribunal Federal, vejamos: “Súmula Vinculante 21- É inconstitucional a 

exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para 

admissibilidade de recurso administrativo”. 22. De idêntica maneira, o 

Superior Tribunal de Justiça, detém o entendimento de ser ilegítima a 

obrigatoriedade de depósito prévio para a análise de admissibilidade da 

interposição de recurso administrativo. Neste sentido a Jurisprudência, 

vejamos: DEPÓSITO PRÉVIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA 373 DO STJ. 1 - O não 

pagamento da multa imposta pela fiscalização não obsta a apreciação do 

recurso administrativo. 2 - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal 

assegura aos litigantes em processo judicial e administrativo o 

contraditório e a ampla defesa. O intuito da norma é facilitar a defesa e, 

desse modo, não cabe à legislação infraconstitucional instituir limitações 

não previstas pela Carta Constitucional. 3 - A matéria foi apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal (AI - RG QO698626, rel. Ministra Ellen Gracie, 

Plenário, DJ 05.12.2008, pp. 1253) e pacificada no âmbito do Superior 

Tribunal, culminando na edição da Súmula nº 373: ?É ilegítima a exigência 

de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.? 4 - 
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Remessa necessária e recurso de apelação improvidos. (TRF-2 - AMS: 

61557 RJ 2004.50.01.000542-1, Relator: Juiz Federal Convocado 

LEOPOLDO MUYLAERT, Data de Julgamento: 13/04/2009, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::22/04/2009 - 

Página::222). 23. Portanto, evidencia-se que tal exigência constitui-se em 

sério obstáculo para se exercer o direito de petição (art. 5°, inciso XXXIV, 

CF), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (art. 5, inciso 

LV, CF). 24. Feitas tais consideração, vislumbra-se que resta ferido o 

direito líquido e certo do Impetrante, dando ensejo à confirmação da liminar 

deferida na via mandamental, para a concessão da segurança pleiteada. 

25. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no Art. 5º, inciso LXIX, CR, e Art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ex vi do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, posto que confirmo a liminar deferida (ID n° 1572935), 

concedendo a segurança postulada, para o fim de determinar o 

recebimento e processamento do recurso administrativo voluntário n. 

5515905/2018, bem como suspender o crédito tributário discutido no 

processo administrativo n. 5233352/2017. 26. Sem ônus sucumbenciais e 

sem condenação em honorários (Súm. 512, STF, e Súm. 105, STJ, e art. 

25, da lei 12.016/2009). 27. Comunique-se à autoridade impetrada o teor 

desta decisão, para os devidos fins (nos termos do Art. 13, da Lei de 

Regência). 28. E não havendo recurso voluntário pelas partes, remeta-se 

os autos para reexame necessário ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (art. 14 §1º, da lei 12.016/2009). 29. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 

P.R.I.Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 23 de setembro de 2019. Arom 

Olímpio Pereira Juiz de Direito [1] TJMT - Ap 167537/2015, julgado em 

14/05/2018 / TJMT - Ap 110035/2016, julgado em 27/06/2017 / TJMT – Ap 

112145/2015, julgado em 19/07/2016.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001169-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON DE CAMARGO BARRETO MEDRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANIBAL ILARIO DOS SANTOS (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AROM OLIMPIO PEREIRA PROCESSO n. 

1001169-08.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Classificação e/ou Preterição, Ingresso e Concurso]->MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: ALYSSON DE CAMARGO 

BARRETO MEDRADO Endereço: RUA PEDRO PEDROSIAN, 725-S, OURO 

VERDE, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSE ANIBAL ILARIO DOS SANTOS Endereço: Praça Brasília nº 111, 111, 

CENTRO, DENISE - MT - CEP: 78380-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRADA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, considerando o retorno dos autos da instância superior, para 

manifestar-se naquilo que entender de direito. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6856 Nr: 1373-65.2000.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ KELI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-12.855O, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte exequente, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de 

nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47669 Nr: 3834-58.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. O Município de Barra do Bugres-MT ajuizou Exceção de 

Pré-Executividade nos autos de processo de cumprimento de sentença 

formulado por Clarice Barbosa.

2. Aduz o excipiente que os valores cobrados estão em desacordo com o 

prelecionado no acórdão.

 3. Instado à manifestar-se, o exequente pugnou pelo improvimento da 

exceção.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

5. Inicialmente, insta consignar que é fato público que a exceção de 

pré-executividade não é um instrumento previsto expressamente na lei, 

mas sim uma criação jurisprudencial acolhida pela doutrina.

6. Porém, assentara-se o entendimento que tal meio de reação do 

executado somente é cabível para a arguição de questões de ordem 
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pública, que em tese podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

7. Ademais, existe remansoso entendimento de que as alegações 

constantes na exceção de pré executividade devem vir acompanhadas de 

prova pré-constituída, tendo em vista o não cabimento de dilação 

probatória no referido procedimento.

8. Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que de todas as alegações 

trazidas pelo excipiente, não há nada que refira-se, ainda que 

longinquamente, à questões de ordem pública.

9. A exigibilidade do título é inconteste, posto tratar-se de sentença 

condenatória, a qual detém plena força executiva.

10. Eventual abusividade não pode ser conhecida nesta seara de análise, 

justamente por extrapolar, em muito, o objeto da exceção.

11. Portanto, sem que sejam necessárias maiores elucubrações acerca do 

feito, vemos que o título executivo que ilustra a presente execução é 

totalmente hábil para sua finalidade e as demais alegações trazidas na 

exceção não podem ser conhecidas nesta seara de análise e sequer 

foram devidamente comprovadas, de forma que a exceção deve ser 

julgada improcedente.

12. Diante do exposto, julgo Totalmente Improcedente a exceção de pré 

executividade.

13. Sem prejuízo, determino o cumprimento in totum da r. decisão de fls. 

172.

14. cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53085 Nr: 3838-61.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:22.226-E/MT, JEREMIAS DA CRUZ DIAS - OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Previdenciária proposta por Victor Gonçalves em 

face do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, todos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, percebe-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, contudo, deixou 

transcorrer in albis, consoante manifestação de fls. 124.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113528 Nr: 3783-37.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DE SOUZA CARVALHO, GERSON 

MATHIAS DE CARVALHO, ENI MATHIAS DE CARVALHO, GENI MATHIAS 

DE CARVALHO COELHO, MARLY MATHIAS DE CARVALHO, ELENA DE 

CARVALHO COSTA, DANILO CAVALI CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIAS MATHIAS DE CARVALHO, Francisca 

das Neves Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar as últimas declarações.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144696 Nr: 7673-13.2018.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA TORRES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JESUS FERNANDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido de fls. 63/69, sob pena de preclusão.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109970 Nr: 1699-63.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Dissolução de União Estável c.c Partilha de Bens, 

Guarda e Alimentos proposta por Adauto Machado dos Santos em face de 

Elaine Michele de Souza Rohling todos qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, percebe-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, contudo, deixou 

transcorrer in albis, consoante certidão de fls. 82/84.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129772 Nr: 6414-17.2017.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JORGE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIAS DA COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - OAB:21.941-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21941-A

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 40, eis que tal pleito deve ser formulado em ação 

própria.

 Outrossim, certifique-se quanto ao cumprimento da r. sentença de fls. 

32/32-v°. Em caso positivo, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 151139 Nr: 3007-32.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS TAVARES SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES DA SILVA SOBRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KÁTIA SILVA SANCHES 

- OAB:MT 10.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável 

Pós Morte proposta por Maria das Graças Tavares Sobral em face de 

José Wedson da Silva Sobral, Mirian Tavares da Silva Sobral, Alexsandra 

Tavares Sobral e Wedja Tavares da Silva Sobral todos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, percebe-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, contudo, deixou 

transcorrer in albis, consoante certidão de fls. 110.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155401 Nr: 5724-17.2019.811.0008

 AÇÃO: Homologação da Transação Extrajudicial->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO NEVES DE OLIVEIRA, JUSSARA CORREA 

PEREIRA SHARIF, MAICON EDUARDO SANTANA, ELIANE OLIVEIRA 

SOUZA, ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB MT 15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Acordo de Guarda do menor Eduardo Santos Santana 

proposta por Caio Neves de Oliveira, Jussara Corrêa Pereira, Eliete Santos 

Rocha e Maicon Eduardo Santana (qualificados nos autos).

 Narra a exordial que o menor em tela, conviveu com seus genitores do 

nascimento até cerca de um ano de vida, tendo posteriormente, 

permanecido sob a guarda de seu genitor Maicon e sua companheira. 

Aduz que no final de 2018, os requerentes Caio e Jussara foram até a 

cidade de Alto Paraíso-RO para visitar familiares, oportunidade em que 

conheceram o menor Eduardo, enteado de sua sobrinha Eliane, ora 

casada com o genitor do infante, tendo, durante a viagem criado vínculo 

com o menor, quando, ao retornarem para este Estado, a criança Eduardo 

lhes implorou para vir morar com eles, fato este, que desencadeou a 

presente actio.

Às fls. 37, o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Acordo de Guarda do menor Eduardo Santos Santana 

proposta por Caio Neves de Oliveira, Jussara Corrêa Pereira, Eliete Santos 

Rocha e Maicon Eduardo Santana (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, expeça-se Termo de Guarda do menor ao 

requerentes Caio Neves de Oliveira e Jussara Corrêa Pereira.

Tudo cumprido, arquive-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000269-20.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE CRUZ DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERSON DE OLIVEIRA LIRA OAB - MT27326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 1000269-20.2020.8.11.0008. 

IMPETRANTE: JOZIANE CRUZ DA SILVA IMPETRADO: RAIMUNDO 

NONATO DE ABREU SOBRINHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES Vistos; 1. Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido Liminar 

Inaudita Altera Pars, impetrado por Joziane Cruz Da Silva contra ato coator 

do Município de Barra do Bugres - MT, através da Prefeitura Municipal de 

Barra do Bugres – MT, todos qualificados nos autos em epígrafe. 2. Relata 

a impetrante que no ano de 2019 ingressaram no quadro de servidores do 

município de Barra do Bugres-MT, mediante processo seletivo simplificado, 

de acordo com o Edital Público 022/2018, da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Barra do Bugres-MT. Durante o exercício de suas 

obrigações no ano de 2019, em momento distinto, descobriu que se 

encontrava grávida e, diante de tal fato, informou a Secretaria de 

Educação do município, tendo o município impetrado se negado em 

prorrogar seu contrato de trabalho, conforme Parecer Jurídico 450/2019, 

(ID n° 30734597). 3. Assim, pugnou para que fosse concedida a tutela de 

urgência para determinar que a autoridade impetrada declarasse nulo o 

encerramento do contrato e o afastamento da impetrante, bem como à 

reintegrasse imediatamente ao serviço público. 4. Juntou documentos. 5. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. 

6. Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido Liminar Inaudita Altera 

Pars, impetrado por Joziane Cruz Da Silva contra ato coator do Município 

de Barra do Bugres - MT, através da Prefeitura Municipal de Barra do 

Bugres – MT, todos qualificados nos autos em epígrafe. 7. De proêmio, 

calha ressaltar o que dispõe o art. 5º, LXIX, da CR, in verbis : “LXIX - 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 8. 

Nessa linha de ideias é necessário que o impetrante apresente junto à 

inicial prova cabal de suas alegações, bem como evidencie nos autos o 

periculum in mora em se deferir o provimento tardiamente. 9. Destarte, 

após a análise minuciosa das razões expostas na exordial, tenho que a 

medida pleiteada comporta deferimento, uma vez que restou plenamente 
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demonstrado a verossimilhança em suas alegações. 10. E em relação à 

análise do pleito liminar, o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, prevê: “Art. 7 o 

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida [...].” 11. De forma que, 

para que a liminar seja concedida, necessário se faz a presença dois 

requisitos, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). Para o seu deferimento “inaudita altera 

pars”, indispensável se torna a previsão da ineficácia da medida 

concedida após o contraditório, nos moldes do art. 300 do NCPC: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Omissis; §2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 12. Nos presente 

caso, após análise dos documentos a ela colacionados, vislumbra-se que 

ficou demonstrada em caráter perfunctório a lesão que a parte impetrante 

sofreu, e, embora se trate de discussão acerca de exoneração de cargo 

em comissão, cuja possibilidade decorre da própria Constituição Federal 

em seu art. 37, inciso II, tenho que de uma análise sistemática das fontes 

do direito, foi ferida a legalidade em sentido lato, uma vez que no tocante 

ao direito das servidoras em estado gestacional, mesmo que a título 

precário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou 

entendimento no sentido de conceder o direito à estabilidade provisória, 

bem como à licença maternidade desde a confirmação da gravidez até 

cinco meses após o parto. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM 

COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À 

INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, 

inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime 

jurídico de trabalho, têm direito à licençamaternidade de cento e vinte dias 

e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco 

meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, 

Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 

600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 

23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos 

Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STF, 1ª Turma, AI 804574 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

30/08/2011). (Grifo nosso) “Agravo regimental em recurso extraordinário. 

Servidora pública em licença gestante. Estabilidade. Reconhecimento, 

mesmo em se tratando de ocupante de cargo em comissão. Precedentes. 

1. Servidora pública no gozo de licença gestante faz jus à estabilidade 

provisória, mesmo que seja detentora de cargo em comissão. 2. 

Jurisprudência pacífica desta Suprema Corte a respeito do tema. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF, 1ª Turma, RE 368460 

AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/03/2012). (Grifo nosso) 

13. É cediço que os cargos em comissão não garantem aos servidores o 

direito à aquisição da estabilidade, pois são de livre nomeação e 

exoneração, a teor do art. 37, inciso II da Constituição Federal. 14. 

Contudo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em caso semelhantes, possui a inteligência no sentido de que a 

servidora pública gestante, ocupante de cargo comissionado, quando 

exonerada, embora não tenha direito à reintegração por estabilidade, faz 

jus à remuneração do período entre a data da exoneração até cinco 

meses após o parto, consoante disposição do art. 7º, inciso XVIII da 

Constituição Federal e art. 10, inciso II, alínea "b" do ADCT. “RECURSO 

INOMINADO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - 

SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA GESTANTE - LICENÇA 

MATERNIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, já 

pacificou o entendimento no sentido de que, “as gestantes, independente 

do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, 

servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou 

tratadas temporariamente, fazem jus a licença- gestante e, portanto, á 

estabilidade provisória, nos termos dos artigos 7º, XVIII, da CF e artigo 10, 

II, b, do ADCT”. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

0000140-87.2015.8.11.0111, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no 

DJE 12/12/2019). (Grifo nosso) “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – 

SERVIDORA GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO – 

ESTADO GRAVÍDICO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL – DIREITO À 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA – 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO – 

SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento do STF, servidoras 

públicas contratadas, ainda que em caráter temporário , que venham a 

comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito 

subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b das 

Disposições Constitucionais Transitórias e no artigo 7º, XVIII, da CF. (N.U 

0000115- 91.2016.8.11.0094, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, 

Publicado no DJE 12/12/2019). (Grifo nosso) “EMENTA RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDORA PÚBLICA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - TÉRMINO DO CONTRATO - DEMISSÃO 

INDEVIDA – SERVIDORA GESTANTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. As servidoras públicas gestantes, qualquer 

que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter 

administrativo ou de natureza contratual (CLT), seja ocupante de cargo em 

comissão ou contratada por prazo determinado, têm direito subjetivo à 

estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de 

gravidez até cinco meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à 

licença-maternidade de 120 dias. 2. O objetivo social do art. 10, II, b, do 

ADCT é proteger a maternidade, garantindo à gestante a reintegração no 

emprego dentro do período de estabilidade ou a respectiva indenização 

quando decorrido aquele (Súmula 244, II, do TST). 3. Assim, é inviável o 

pleito de reintegração ao cargo, se já esgotado o período de estabilidade, 

sendo cabível apenas a indenização substitutiva. 4. Recurso conhecido e 

provido. (N.U 1000698-72.2016.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, 

Publicado no DJE 22/11/2019). (Grifo nosso) 15. Desta forma, estando 

comprovado que as impetrantes na data da exoneração, considerando o 

Parecer Jurídico (ID. n° 30734597) e o Contrato de Trabalho (ID. n° 

30734595), encontrava-se gestante (ID. nº 30734596), tenho que 

presente a relevância dos motivos descritos na inicial. 16. Isto posto, da 

análise da exordial e seus documentos, consideram-se presentes os 

requisitos do art. 294, caput e seguintes do Código de Processo Civil, 

razão pela qual defiro parcialmente a liminar vindicada na inicial, para o fim 

de determinar ao impetrado que restabeleça o vínculo da 

impetrante/servidora Joziane Cruz Da Silva, com o Município Barra do 

Bugres-MT, reintegrando-as no cargo, assegurando-lhes a estabilidade 

provisória para fins de indenização e percepção dos vencimentos 

mensais, e, consequentemente, determino que o impetrado, no prazo de 

30 (trinta) dias, providencie o pagamento das verbas salariais devidas, no 

montante em que recebiam quando da exoneração do cargo (20/12/2019), 

a título de licença-maternidade e estabilidade provisória, devendo a 

impetrante permanecer no quadro de servidores até cinco meses após a 

data do nascimento do filho. 17. No mais, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. 18. Notifiquem-se os impetrados para que 

prestem as necessárias informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, 

da Lei n.º 12.016/09). 19. Com as informações, abra-se vista ao Ministério 

Público. 20. Por fim, venham-me conclusos. 21. Expeça-se o necessário. 

22. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 06 de abril de 2020. Arom 

Olímpio Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150382 Nr: 2550-97.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, Paulo 

Ricardo Santana, FERNANDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:MT0025147O

 Intimação da defesa para apresentar a defesa prévia, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135909 Nr: 2098-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS 

SANTOS SOUZA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, DANIEL BELO DOS 

SANTOS, WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538, WILLIAN COLETA DUARTE - OAB:25266/O

 Intimação da defesa dos réus Wiverson Romário Texeira e Daniel Belo 

dos Santos, para apresentarem as razões recursais, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-89.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PRATES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000073-89.2016.8.11.0008 Valor da causa: R$ 31.520,00 POLO ATIVO: 

Nome: ANDREIA PRATES DOS SANTOS Endereço: Rua Nossa Senhora 

Aparecida, 673, Centro, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: 

Nome: AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME Endereço: na 

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, n, San Rafael, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-74.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000203-74.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 21.329,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIA REIS DA SILVA 

Endereço: Rua Alameda, SN, Margens do Rio Paraguai, - VIA RURAL, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

R DO CAJÁ, endereço correto (Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº184, 

Bairro Bandeirante, Cuiabá, Cep 78010-900), DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-285 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como, para se manifestar quanto ao cumprimento da obrigação 

juntado aos autos. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GALERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M PRESTADORA DE SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1001034-93.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 6.202,32 ESPÉCIE: [Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CARLOS GALERA Endereço: Avenida Hitler Sansão, 696, 

Residencial, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: E M PRESTADORA DE SERVICOS DE MAQUINAS E 
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EQUIPAMENTOS LTDA - ME Endereço: Avenida Marechal Rondon, 1497, 

Comercial - Sala 02, Aeroporto, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-90.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES OAB - MT0002933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000060-90.2016.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 8.119,73 ESPÉCIE: [Precatório, Requisição de Pequeno Valor - RPV]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SIDNEI GONCALVES Endereço: JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, 

436, terreo, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES 

Endereço: Praça Angelo Masson, centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO 

PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 FINALIDADE: Intime-se o exequente para manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito. , 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1001170-90.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GRACINDA MONTEIRO 

Endereço: Rua Santa cruz, 545, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: RMA AGROPECUARIA LTDA Endereço: 

Av. Lions Internacional, 1081-w, Vila Esmeralda, TANGARÁ DA SERRA - 

MT - CEP: 78070-100 FINALIDADE: INTIME-SE pessoalmente a parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o atual endereço da ré, sob 

pena de extinção do processo (artigo 53, § 4º, da Lei n.º 9.099/95. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-79.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000817-79.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 34.240,84 ESPÉCIE: [Cartão de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NILVA VIEIRA DE ALMEIDA 

Endereço: Rua dos Ypês, 66, S, Bairro Novo Horizonte, NOVA OLÍMPIA - 

MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Endereço: RUA DA 

UNIVERSIDADE, 01, SALA 01, PEDRA BRANCA, PALHOÇA - SC - CEP: 

88137-074 Nome: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, andar 3, Conj 3, 

Pavmto 2 da torre Norte, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04543-907 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. O 

ADVOGADO DEVERÁ TRAZER A RECLAMANTE PARA A AUDIENCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 16/07/2020 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 16 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000717-27.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000717-27.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: VIVIANE DA SILVA 

MACHADO Endereço: Rua Minas Gerais, 190, Centro, BARRA DO BUGRES 

- MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VISUAL COMERCIO 

ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA Endereço: RODOVIA 

BR-470, Galpão 03 e 04, - LADO ÍMPAR- sala 03, SÃO DOMINGOS, 

NAVEGANTES - SC - CEP: 88370-888 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. O ADVOGADO DEVERÁ TRAZER A RECLAMANTE 

PARA A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2020 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 353 de 783



Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-11.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000289-11.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 30.070,00 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIEL LEANDRO DA 

SILVA Endereço: Rua 34, 1134, S, JARDIM ITAMARATI, NOVA OLÍMPIA - 

MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 

- J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2020 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 16 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-93.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE BENEDITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO RECORD S.A (REQUERIDO)

C.A. SERVICOS DE CREDITO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000290-93.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 17.198,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ROZANE BENEDITA DE ALMEIDA Endereço: Rua 1º de Maio, 

485, perto da sorveteria, Vila Operaria, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: C.A. SERVICOS DE CREDITO LTDA - 

ME Endereço: RUA COSTA REGO, 27, FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA, VILA 

GUILHERMINA, SÃO PAULO - SP - CEP: 03542-030 Nome: RADIO E 

TELEVISAO RECORD S.A Endereço: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A., 

240, RUA DA VÁRZEA 240, VÁRZEA DA BARRA FUNDA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01140-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. O 

ADVOGADO DEVERÁ TRAZER A RECLAMANTE PESSOALMENTE PARA A 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2020 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 16 de abril 
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de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000299-55.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CAVALCANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000299-55.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 5.160,12 ESPÉCIE: [Multa Cominatória / Astreintes]->CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE 

LOURDES CAVALCANTI Endereço: ESTRADA RURAL, ESTRADA RURAL - 

ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A 

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, -DE 3253 AO FIM - 

LADO ÍMPAR - andar 9, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO da PARTE EXECUTADA , na pessoa 

do seu responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

DEPÓSITO DO VALOR da dívida, caso entenda devido, no valor de R$ 

5.160,12 (cinco mil cento e sessenta reais e doze centavos), devendo ser 

corrigidos até a data do pagamento, sob pena de não o fazendo ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000467-28.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMEDES DA SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000467-28.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: JOSE FERREIRA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: DIOMEDES DA SILVA CARVALHO Vistos, etc. 

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o(a) requerente deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento atualizado a fim de demonstrar sua 

remuneração. 2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte 

autora quanto ao fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não 

aconteceu no presente caso. 3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 

do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a 

necessidade à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

sob pena de indeferimento ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das 

custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, 

CNGC). 4. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS,15 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001769-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LIJIANE MARQUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ISAAC DIAS SOUZA OAB - MT26458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDILENA PAULA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. RIO GRANDE DO SUL 731 , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001769-29.2019.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 

100.000,00 ESPÉCIE: [Reivindicação]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 

DE POSSE (1707) AUTOR(A): LIJIANE MARQUES SILVA Advogado do(a) 

AUTOR(A): DENISE ISAAC DIAS SOUZA - MT26458/O PARTE REQUERIDA: 

Nome: CLEUDILENA PAULA DE OLIVEIRA Endereço: RUA JURITI, 1053, 

NW, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Advogados do(a) REU: ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - 

MT26764/O-O, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - MT0012462A Vistos, 

etc. 1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de ID 30942581. 2. 

CUMPRA-SE, conforme requerido expedindo o necessário. 3. Após, 

manifeste-se o(a) IRMP. CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de abril de 2020. 

Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001085-53.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. A. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001085-53.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: LEIDINAURA APARECIDA 

ARAUJO PONTES EXECUTADO: EDMILSON DE ARAUJO MATEUS Vistos, 

etc. Vistas ao exequente para, no prazo de 05 (cinco), requeira o que 

entender e direito. Após, ao MP. Cumpra-se expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 13 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001190-81.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SCHMIED JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001190-81.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NILZA SCHMIED JACOB 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. 1. Cuida-se de ação previdenciária em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando à concessão de 

aposentadoria rural por idade alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. 2. Diz ter mais de 55/60 anos de idade e que 

durante quase toda sua vida exerce atividade rural para subsistência da 

família. 3. Instruiu a inicial com documentos. 4. Citado, o requerido 

apresentou contestação. 5. Durante a presente audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela autora. 6. É o 

breve relato. 7. Decido. 8. Partes legítimas, legítimo interesse de agir e 

pedido juridicamente possível. 9. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. 10. O art. 11, VII, da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos 

para que seja concedida a aposentadoria rural ao segurado. Nestes 

termos, passo à análise do caso em tela, tendo como parâmetro os 

requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 8.213/ 91. 11. 1) pessoa física: a 

parte autora é uma pessoa natural, conforme documentos apresentados; 

12. 2) residência em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele: a parte autora reside em área rural, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas; 13. 3) produção, seja qualidade de 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade de 

agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais, ou de 

seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades, nos termos 

do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e 

faça dessas atividades o principal meio de vida; 14. 3.1) pescador 

artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e 15. 3.2) cônjuge ou companheiro, bem como filho 

maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado 

de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte autora é trabalhadora 

rural e exerce atividade rural, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentação do arquivo inicial, os quais demonstram que 

a parte autora é lavradora e vive em regime de economia familiar; 16. 4) 

exercício individual ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de rurícola: a parte autora 

exerce as atividades acima descritas em regime familiar, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas e documentos do arquivo inicial; 17. 5) 

atividade indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar, sendo exercido em condições de 

mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes: a atividade destinava-se à subsistência da parte autora e de 

sua família, nos termos dos depoimentos das testemunhas e documentos. 

18. Pela análise acima transcrita, verifico que a parte autora preenche os 

requisitos previstos no art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da 

aposentadoria rural. 19. Quanto ao período de carência, ou seja, o número 

de contribuições mínimas para que o segurado faça jus ao benefício, nos 

termos do art. 26 da Lei 8.213/91, em se tratando de aposentadoria por 

idade rural, não é exigida a carência. 20. Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da 

Lei 8.213/91 exige que esteja provado o tempo mínimo de 15 (quinze) anos 

de exercício da atividade rural, o que está demonstrado, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas. 21. Nestes termos, como a parte autora 

possui idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 

8.213/91) e sendo que ela exerceu atividade rural por mais de 15 (quinze) 

anos, com fundamento nos art. 11, inciso VII, art.26, inciso III, art.39, inciso 

I e art. 142 da Lei 8.213/91, deve ser-lhe concedida à aposentadoria rural. 

22. Quanto à data de início do benefício, fixo o dia 14.11.2017, data do 

indeferimento administrativo. 23. No que tange aos honorários devem ser 

fixados nos termos da súmula 111 do STJ. 24. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria rural 

por idade desde 14.11.2017, observado prazo prescricional quinquenal. 

25. Deverá incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a 

partir de cada parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da 

Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a 

tese de Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017. 26. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) 

sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento 

de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ. 27. Deixo de remeter os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 

496, § 3º, I do CPC. 28. Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC. 29. A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: Nome do Segurado: NILZA SCHMIED JACOB Benefício 

concedido: APOSENTADORIA POR IDADE – SEGURADO ESPECIAL Data 

do início do benefício: 14.11.2017 Renda mensal inicial: 1 salário mínimo. 

Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda 

não tenha sido implantado). 30. P. I.C. 31. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001190-81.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SCHMIED JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001190-81.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NILZA SCHMIED JACOB 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. 1. Cuida-se de ação previdenciária em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando à concessão de 

aposentadoria rural por idade alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. 2. Diz ter mais de 55/60 anos de idade e que 

durante quase toda sua vida exerce atividade rural para subsistência da 

família. 3. Instruiu a inicial com documentos. 4. Citado, o requerido 

apresentou contestação. 5. Durante a presente audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela autora. 6. É o 

breve relato. 7. Decido. 8. Partes legítimas, legítimo interesse de agir e 

pedido juridicamente possível. 9. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. 10. O art. 11, VII, da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos 

para que seja concedida a aposentadoria rural ao segurado. Nestes 

termos, passo à análise do caso em tela, tendo como parâmetro os 

requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 8.213/ 91. 11. 1) pessoa física: a 

parte autora é uma pessoa natural, conforme documentos apresentados; 

12. 2) residência em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele: a parte autora reside em área rural, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas; 13. 3) produção, seja qualidade de 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade de 

agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais, ou de 

seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades, nos termos 

do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e 

faça dessas atividades o principal meio de vida; 14. 3.1) pescador 

artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e 15. 3.2) cônjuge ou companheiro, bem como filho 

maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado 

de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte autora é trabalhadora 

rural e exerce atividade rural, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentação do arquivo inicial, os quais demonstram que 

a parte autora é lavradora e vive em regime de economia familiar; 16. 4) 

exercício individual ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de rurícola: a parte autora 

exerce as atividades acima descritas em regime familiar, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas e documentos do arquivo inicial; 17. 5) 

atividade indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar, sendo exercido em condições de 

mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes: a atividade destinava-se à subsistência da parte autora e de 

sua família, nos termos dos depoimentos das testemunhas e documentos. 

18. Pela análise acima transcrita, verifico que a parte autora preenche os 

requisitos previstos no art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da 

aposentadoria rural. 19. Quanto ao período de carência, ou seja, o número 

de contribuições mínimas para que o segurado faça jus ao benefício, nos 

termos do art. 26 da Lei 8.213/91, em se tratando de aposentadoria por 

idade rural, não é exigida a carência. 20. Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da 

Lei 8.213/91 exige que esteja provado o tempo mínimo de 15 (quinze) anos 

de exercício da atividade rural, o que está demonstrado, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas. 21. Nestes termos, como a parte autora 

possui idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 

8.213/91) e sendo que ela exerceu atividade rural por mais de 15 (quinze) 

anos, com fundamento nos art. 11, inciso VII, art.26, inciso III, art.39, inciso 

I e art. 142 da Lei 8.213/91, deve ser-lhe concedida à aposentadoria rural. 

22. Quanto à data de início do benefício, fixo o dia 14.11.2017, data do 

indeferimento administrativo. 23. No que tange aos honorários devem ser 

fixados nos termos da súmula 111 do STJ. 24. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria rural 

por idade desde 14.11.2017, observado prazo prescricional quinquenal. 

25. Deverá incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a 

partir de cada parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da 

Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a 

tese de Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017. 26. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) 

sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento 

de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ. 27. Deixo de remeter os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 

496, § 3º, I do CPC. 28. Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC. 29. A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: Nome do Segurado: NILZA SCHMIED JACOB Benefício 

concedido: APOSENTADORIA POR IDADE – SEGURADO ESPECIAL Data 

do início do benefício: 14.11.2017 Renda mensal inicial: 1 salário mínimo. 

Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda 

não tenha sido implantado). 30. P. I.C. 31. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HENRIQUE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REU)

LEO MAXIMO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001063-80.2018.8.11.0050. AUTOR(A): ALESSANDRO HENRIQUE SILVA 

REU: AGROPECUARIA MAGGI LTDA, LEO MAXIMO FERREIRA Vistos, etc. 

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. 2. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 3. Anoto 

a existência de réplica. 4. Ausentes preliminares a serem analisadas, DOU 

O FEITO POR SANEADO. 5. Especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral. 6. Decorrido 

o prazo, façam os autos conclusos. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HENRIQUE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REU)

LEO MAXIMO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001063-80.2018.8.11.0050. AUTOR(A): ALESSANDRO HENRIQUE SILVA 

REU: AGROPECUARIA MAGGI LTDA, LEO MAXIMO FERREIRA Vistos, etc. 

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
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MATERIAIS. 2. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 3. Anoto 

a existência de réplica. 4. Ausentes preliminares a serem analisadas, DOU 

O FEITO POR SANEADO. 5. Especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral. 6. Decorrido 

o prazo, façam os autos conclusos. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HENRIQUE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REU)

LEO MAXIMO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001063-80.2018.8.11.0050. AUTOR(A): ALESSANDRO HENRIQUE SILVA 

REU: AGROPECUARIA MAGGI LTDA, LEO MAXIMO FERREIRA Vistos, etc. 

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. 2. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 3. Anoto 

a existência de réplica. 4. Ausentes preliminares a serem analisadas, DOU 

O FEITO POR SANEADO. 5. Especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral. 6. Decorrido 

o prazo, façam os autos conclusos. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HENRIQUE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REU)

LEO MAXIMO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001063-80.2018.8.11.0050. AUTOR(A): ALESSANDRO HENRIQUE SILVA 

REU: AGROPECUARIA MAGGI LTDA, LEO MAXIMO FERREIRA Vistos, etc. 

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. 2. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 3. Anoto 

a existência de réplica. 4. Ausentes preliminares a serem analisadas, DOU 

O FEITO POR SANEADO. 5. Especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral. 6. Decorrido 

o prazo, façam os autos conclusos. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HENRIQUE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REU)

LEO MAXIMO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001063-80.2018.8.11.0050. AUTOR(A): ALESSANDRO HENRIQUE SILVA 

REU: AGROPECUARIA MAGGI LTDA, LEO MAXIMO FERREIRA Vistos, etc. 

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. 2. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 3. Anoto 

a existência de réplica. 4. Ausentes preliminares a serem analisadas, DOU 

O FEITO POR SANEADO. 5. Especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral. 6. Decorrido 

o prazo, façam os autos conclusos. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HENRIQUE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REU)

LEO MAXIMO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001063-80.2018.8.11.0050. AUTOR(A): ALESSANDRO HENRIQUE SILVA 

REU: AGROPECUARIA MAGGI LTDA, LEO MAXIMO FERREIRA Vistos, etc. 

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. 2. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 3. Anoto 

a existência de réplica. 4. Ausentes preliminares a serem analisadas, DOU 

O FEITO POR SANEADO. 5. Especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral. 6. Decorrido 

o prazo, façam os autos conclusos. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001041-85.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

S E H FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001041-85.2019.8.11.0050. REQUERENTE: S E H FERREIRA - ME 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. Analisando detidamente 

os autos, não vislumbro a hipossuficiência alegada, considerando que 

o(a) requerente deixou de juntar qualquer comprovante de rendimento 

atualizado a fim de demonstrar sua remuneração, mormente por se tratar 

de pessoa jurídica. 2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte 

autora quanto ao fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não 

aconteceu no presente caso. 3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 

do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a 

necessidade à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

sob pena de indeferimento ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das 

custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, 

CNGC). 4. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 1 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001190-81.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SCHMIED JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001190-81.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NILZA SCHMIED JACOB 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. 1. Cuida-se de ação previdenciária em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando à concessão de 

aposentadoria rural por idade alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. 2. Diz ter mais de 55/60 anos de idade e que 

durante quase toda sua vida exerce atividade rural para subsistência da 

família. 3. Instruiu a inicial com documentos. 4. Citado, o requerido 

apresentou contestação. 5. Durante a presente audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela autora. 6. É o 

breve relato. 7. Decido. 8. Partes legítimas, legítimo interesse de agir e 

pedido juridicamente possível. 9. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. 10. O art. 11, VII, da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos 

para que seja concedida a aposentadoria rural ao segurado. Nestes 

termos, passo à análise do caso em tela, tendo como parâmetro os 

requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 8.213/ 91. 11. 1) pessoa física: a 

parte autora é uma pessoa natural, conforme documentos apresentados; 

12. 2) residência em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele: a parte autora reside em área rural, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas; 13. 3) produção, seja qualidade de 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade de 

agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais, ou de 

seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades, nos termos 

do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e 

faça dessas atividades o principal meio de vida; 14. 3.1) pescador 

artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e 15. 3.2) cônjuge ou companheiro, bem como filho 

maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado 

de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte autora é trabalhadora 

rural e exerce atividade rural, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentação do arquivo inicial, os quais demonstram que 

a parte autora é lavradora e vive em regime de economia familiar; 16. 4) 

exercício individual ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de rurícola: a parte autora 

exerce as atividades acima descritas em regime familiar, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas e documentos do arquivo inicial; 17. 5) 

atividade indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar, sendo exercido em condições de 

mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes: a atividade destinava-se à subsistência da parte autora e de 

sua família, nos termos dos depoimentos das testemunhas e documentos. 

18. Pela análise acima transcrita, verifico que a parte autora preenche os 

requisitos previstos no art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da 

aposentadoria rural. 19. Quanto ao período de carência, ou seja, o número 

de contribuições mínimas para que o segurado faça jus ao benefício, nos 

termos do art. 26 da Lei 8.213/91, em se tratando de aposentadoria por 

idade rural, não é exigida a carência. 20. Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da 

Lei 8.213/91 exige que esteja provado o tempo mínimo de 15 (quinze) anos 

de exercício da atividade rural, o que está demonstrado, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas. 21. Nestes termos, como a parte autora 

possui idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 

8.213/91) e sendo que ela exerceu atividade rural por mais de 15 (quinze) 

anos, com fundamento nos art. 11, inciso VII, art.26, inciso III, art.39, inciso 

I e art. 142 da Lei 8.213/91, deve ser-lhe concedida à aposentadoria rural. 

22. Quanto à data de início do benefício, fixo o dia 14.11.2017, data do 

indeferimento administrativo. 23. No que tange aos honorários devem ser 

fixados nos termos da súmula 111 do STJ. 24. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria rural 

por idade desde 14.11.2017, observado prazo prescricional quinquenal. 

25. Deverá incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a 

partir de cada parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da 

Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a 

tese de Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017. 26. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) 

sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento 

de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ. 27. Deixo de remeter os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 

496, § 3º, I do CPC. 28. Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC. 29. A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: Nome do Segurado: NILZA SCHMIED JACOB Benefício 

concedido: APOSENTADORIA POR IDADE – SEGURADO ESPECIAL Data 

do início do benefício: 14.11.2017 Renda mensal inicial: 1 salário mínimo. 

Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda 

não tenha sido implantado). 30. P. I.C. 31. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001288-66.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001288-66.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDNALVA RODRIGUES DOS 

SANTOS Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos pelo EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença 

prolatada nos autos, visando à sua reforma. 2. Aduz que a sentença que 

julgou procedente a ação foi omissa ao deixar de analisar os pressuposto 

de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Requereu o 

acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, determinando 
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o processamento do feito. 4. É o relatório. 5. Fundamento e decido. 6. Os 

embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC. 7. Da análise dos 

autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

sentença atacada, uma vez que o embargante visa à reconsideração da 

própria sentença, o que é vedado nesta fase, em face do encerramento 

do ofício jurisdicional do juízo prolator da sentença. 8. Pleiteia o 

embargante que seja reconhecida a omissão para o fim de anular a 

sentença restituindo-lhe o veículo. Ocorre que a embargante deixou 

transcorrer in albis o prazo de defesa, manifestando-se no processo 

somente 09 meses após a apreensão do bem e sua citação. 9. Operou-se 

o instituto da revelia no presente feito considerando que além de não 

haver mácula no procedimento iniciado pelo embargado, não houveram 

argumentos contra as suas alegações, já que a requerida ora embargante 

não se manifestou. 10. Dessa forma, encontra-se totalmente precluso os 

argumentos expostos nos presentes embargos. 11. Destarte, no presente 

momento a pretensão manejada é inviável, uma vez que ensejaria na 

análise de documentos juntados aos autos após a sentença, devendo 

qualquer irresignação modificativa ser pleiteada por via própria e 

específica para combater o conteúdo da sentença. 12. Ante o exposto, 

não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via 

processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a sentença em 

todos os seus termos. 13. Considerando que não comprovado o manifesto 

caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no 

artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. 14. Intimem-se. 15. P.I.C. 16. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 

15 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001069-53.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALIENE MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001069-53.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DALIENE MARIA DE JESUS Vistos, 

etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DALIENE 

MARIA DE JESUS contra sentença prolatada nos autos, visando à sua 

reforma. 2. Aduz que a sentença que julgou procedente a ação foi omissa 

ao deixar de analisar os pressuposto de desenvolvimento válido e regular 

do processo. 3. Requereu o acolhimento dos embargos para que seja 

sanada a omissão, determinando o processamento do feito. 4. É o 

relatório. 5. Fundamento e decido. 6. Os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto 

no art.1.022 do CPC. 7. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na sentença atacada, uma vez que o 

embargante visa à reconsideração da própria sentença, o que é vedado 

nesta fase, em face do encerramento do ofício jurisdicional do juízo 

prolator da sentença. 8. Pleiteia o embargante que seja reconhecida a 

omissão para o fim de anular a sentença restituindo-lhe o veículo. Ocorre 

que a embargante deixou transcorrer in albis o prazo de defesa, 

manifestando-se no processo somente 09 meses após a apreensão do 

bem e sua citação. 9. Operou-se o instituto da revelia no presente feito 

considerando que além de não haver mácula no procedimento iniciado pelo 

embargado, não houveram argumentos contra as suas alegações, já que 

a requerida ora embargante não se manifestou. 10. Dessa forma, 

encontra-se totalmente precluso os argumentos expostos nos presentes 

embargos. 11. Destarte, no presente momento a pretensão manejada é 

inviável, uma vez que ensejaria na análise de documentos juntados aos 

autos após a sentença, devendo qualquer irresignação modificativa ser 

pleiteada por via própria e específica para combater o conteúdo da 

sentença. 12. Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser 

corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, 

mantendo a sentença em todos os seus termos. 13. Considerando que 

não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo 

Civil. 14. Intimem-se. 15. P.I.C. 16. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000238-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INDIAMARA DOS SANTOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

CABAL BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de ação reclamatória c/c danos morais e materiais 

ajuizada por Indiamara dos Santos Ferreira em face de Compacta 

Comercial Ltda. e Cabal Brasil Ltda., todos devidamente qualificados nos 

autos. Após regular trâmite processual houve a prolação de sentença (ID 

19432660). Em seguida, a requerida Compacta Comercial Ltda. interpôs 

recurso inominado (ID 25606019), no entanto, não realizou o recolhimento 

do preparo, ocasião que foi certificado o trânsito em julgado da sentença 

(ID 25724123). Devidamente intimada, a requente pugnou pela execução 

da sentença no ID 28002769. O pedido foi recebido no ID 25755537, 

determinando a intimação da parte devedora para o cumprimento da 

obrigação. Devidamente intimadas, as executadas não comprovaram nos 

autos o pagamento da condenação (ID 30205894), oportunidade que a 

exequente pugnou pela bloqueio de valores (ID 30279002). No ID 

30641167 foi deferido o pedido de bloqueio de valores em face das 

executadas, o qual restou frutífero, haja vista a localização de valores na 

conta da requerida Cabal, com a consequente vinculação e transferência. 

Após, a executada Cabal peticionou nos autos solicitando o desbloqueio 

de valores, argumentando não ter sido condenada na sentença proferida 

nos autos. Vieram os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. DO PEDIDO 

DE DESBLOQUEIO DE VALORES Inicialmente, entendo por bem deferir o 

desbloqueio de valores em favor da executada Cabal Brasil Ltda., haja 

vista observar a existência de erro material na sentença anteriormente 

proferida. Desta forma, expeça-se o necessário para levantamento dos 

valores em favor da reclamada Cabal Brasil Ltda., em razão de já ter sido 

efetivada a transferência por meio do Sistema Bacenjud. DO ERRO 

MATERIAL NA SENTENÇA PROFERIDA Inobstante o feito se encontrar em 

fase de cumprimento de sentença, observo a existência de erro material 

no dispositivo da condenação proferida no ID 19432660, a qual pode ser 

corrigida a qualquer tempo. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Ausentes novos argumentos que justifiquem a modificação da decisão 

recorrida, a qual entendeu pela possibilidade da correção do erro material 

da sentença a qualquer tempo, consoante entendimento do STJ. 

REABERTURA DE PRAZO. Prazo para apelar reaberto para agravante. 

Recurso parcialmente provido. (Agrado Nº 70077939817, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira 

dos Santos, Julgado em 26/07/2018). Pois bem. Embora não tenha 

constado expressamente o nome da requerida Cabal Brasil Ltda. no 

dispositivo da sentença proferida, observo que não houve menção acerca 

da sua não responsabilização solidária na fundamentação, de modo que 

se reconhece a obrigação solidária. Desta feita, tratando-se de mero erro 

material, aquele deve ser corrigido de ofício. Assim, para evitar futuro 

prejuízo às partes, bem como quaisquer arguições de nulidade, revogo a 

decisão que recebeu o cumprimento de sentença, bem como torno nulo 

todos os atos posteriores à referida decisão. Sem prejuízo, retifico a 
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inexatidão constante no dispositivo da sentença de ID 19432660, devendo 

o dispositivo constar a seguinte redação: "Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR 

as empresas reclamadas Compacta Comercial Ltda. e Cabal Brasil Ltda., 

solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à parte 

reclamante, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ)." Ademais, permanecem inalteráveis as demais 

disposições da sentença retro. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 15 de abril de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-92.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IMARIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000508-92.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:IMARIO MARCOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 28/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-77.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IMARIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000509-77.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:IMARIO MARCOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo 

Data: 28/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 

513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 16 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-62.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IMARIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000510-62.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:IMARIO MARCOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

POLO PASSIVO: OI S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 

28/05/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 16 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-32.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000512-32.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:LEANDRO 

BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 28/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003238-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCELO SZCZEPANSKI OAB - PR46603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003238-10.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 100,00 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: JOAO FERNANDES DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUIZ MARCELO SZCZEPANSKI POLO PASSIVO: ESTE 

JUÍZO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", 

"Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. 

CAMPO VERDE, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000964-39.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. N. D. S. S. (EXEQUENTE)

E. A. N. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES OAB - MT20396-O 

(ADVOGADO(A))

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. G. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000964-39.2020.8.11.0051 Cumprimento Provisório de 

Sentença Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a Parte executada, na forma 

do art. 513, § 2º, do NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento integral da dívida, acrescida das custas processuais 

eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos 

expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) da obrigação exigida (art. 520, § 2º, combinado com art. 

523, § 1º, ambos do NCPC). Na forma do art. 520, § 3º, do NCPC, o 

depósito feito pela Parte executada apenas para impedir a incidência da 

multa aludida não será havido como incompatível com o recurso interposto. 

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC. Por fim, considerando o valor pretendido, DEFIRO 

parcialmente o pedido de gratuidade da Justiça feito pelas Exequentes, 

apenas para autorizar o pagamento das custas ao final. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 

de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001862-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DOS SANTOS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001862-23.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez] POLO 

ATIVO: Nome: CREUZA DOS SANTOS CORREA Endereço: VALE DO SÃO 

VICENTE, S/N, Córrego do Ouro, Sitio Monte Carmelo, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO SOARES 

BONIFACIO POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA que 

designo para o dia 25/06/2020, às 09h10min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais. CAMPO VERDE-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000834-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LAUDELINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000834-83.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. Tendo em vista o endereço apresentado das testemunhas, bem como 

pelo pedido do Requerente, torna-se desnecessária a redesignação de 

audiência que seria realizada nesta Comarca. Por outro lado, EXPEÇA-SE 

carta precatória para a Comarca de Boca do Acre, a fim de que lá se 

realize a audiência instrutória com as testemunhas arroladas pelo 

Requerente, conforme endereço apontado pelo Requerente. Após, 

INTIMEM-SE as Partes para que apresentem suas alegações finais. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 15 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001832-51.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER OAB - MT12123/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001832-51.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. Embora o adiamento de audiência seja expediente evitado por este 

Subscritor, por força da pandemia do corona vírus – COVID-19, os atos 

presenciais foram suspensos em todo o Estado de Mato Grosso, 

conforme determinado na Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 
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2020. Assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

22 de julho de 2020, às 16:30 horas de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 

de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-70.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FIDELES DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000561-70.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário] POLO 

ATIVO: Nome: IVONE FIDELES DOS SANTOS OLIVEIRA Endereço: Rua 

Caxias do Sol, 1725, Vale do Sol, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY, PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: Nome: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA que 

designo para o dia 25/06/2020, às 09h15min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais. CAMPO VERDE-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-04.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000158-04.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário] POLO 

ATIVO: Nome: OZIAS FERREIRA DE SOUZA Endereço: Rua Bem-te-vi, 427, 

Cidade Alta II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES DA PERÍCIA que designo para o dia 25/06/2020, às 09h20min, em 

sala própria no Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme 

contato com a perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem 

como para que, dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem 

seus assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar 

para a perícia na data e horário designados portando todos os seus 

exames e documentos pessoais. CAMPO VERDE-MT, 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor 

de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000948-85.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DA SILVA SOUZA OAB - 049.737.361-04 (REPRESENTANTE)

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000948-85.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 7.800,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Investigação de Paternidade, 

Fixação] POLO ATIVO: Nome: LUCINEIDE DA SILVA SOUZA Endereço: 

CASA, 288, RUA TOCANTINS, SÃO LOURENÇO, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: RONNAIR RODRIGUES DOS 

SANTOS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES de que foi designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 20/07/2020 Hora: 16:30 no 

presente feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado sob 

pena de se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO 

VERDE-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL 

BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001457-50.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001457-50.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Dissolução] POLO ATIVO: Nome: ARIELLA 

ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endereço: avenida Emanuel Pinheiro, 1970, 

Jardim Bela Vista, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ADEVAILTON PRIMO DOS SANTOS Endereço: ÁREA RURAL, ÁREA 

RURAL DE RONDONÓPOLIS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-899 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL 

Data: 29/07/2020 Hora: 12:30 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141229 Nr: 937-44.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Cimadom, Antonio Francisco Cimadon, 

Isabel Zanzari Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 937-44.2018.811.0051 - 141229

Monitória

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o acordo celebrado pelas Partes, já homologado 

judicialmente, tem-se a constituição de título executivo judicial, a fazer 

desnecessária, portanto, a presente ação monitória.

Assim, DETERMINO a conversão da presente ação em Cumprimento de 

Sentença, nos termos do art. 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista o adiantado pedido de execução, em razão do 

descumprimento do acordo, DEFIRO, desde logo, o pedido de penhora 

eletrônica feito pelo Exequente.

Tornados indisponíveis quaisquer ativos financeiros, INTIMEM-SE os 

Executados, pelo correio, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre eventual causa de impenhorabilidade ou excesso.

Não havendo manifestação dos Executados, DETERMINO, desde logo, a 

conversão da indisponibilidade em penhora, independentemente de termo 

ou de auto, na forma do art. 854, § 5º, do NCPC.

Nessa última hipótese, INTIMEM-SE as Partes para o que de direito.

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em (10) 

dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de abril de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119736 Nr: 1062-46.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bizari Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Helena Sá Duarte - 

OAB:126.120/MG, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé que a parte interssada, intimada quedou-se inerte, 

razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no 

prazo de 15 dias, dar prosseguimento ao feito, devendo solicitar o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96386 Nr: 2865-35.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramori Equipamentos Para o Transporte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda, 

Idelfonso Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - 

OAB:8138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS PARTES APRESENTAREM AOS 

AUTOS EVENTUAL DECISÃO DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO 

REFERIDO CRÉDITO AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-70.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FIDELES DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000561-70.2020.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurada, a 

incapacidade temporária ou permanente da Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-04.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000158-04.2020.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 
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Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GAMPERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000406-38.2018.8.11.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos apresentados na 

p. 60 e, em consequência, determino seja expedido ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002563-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002563-47.2019.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurada especial na 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar da 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de julho de 2020, às 17:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito
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ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000544-34.2020.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 27 de 

agosto de 2014, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 

631240, com repercussão geral reconhecida, em que a Autarquia Ré 

defendia a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o 

segurado recorrer à Justiça para a concessão do benefício 

previdenciário, aduzindo que a exigência pretendida pelo instituto 

requerido não fere o livre acesso ao Judiciário, previsto no art. 5º, inciso 

XXXV, da CF/1988. No tocante às ações distribuídas em momento anterior 

à tal decisão, determinou-se o seu sobrestamento, obedecendo-se a 

seguinte sistemática: “Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar 

entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do 

processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a 

se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir.” Mesmo que o presente 

caso não se trata de ação proposta em momento anterior à decisão da 

Suprema Corte, deve-se acolher a regra prevista quanto ao prazo dado à 

Autarquia Ré para que manifeste decisão quanto ao pedido administrativo. 

Isso posto, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias. Decorrido tal prazo, INTIME-SE a Requerente para que apresente nos 

autos a resposta administrativa, em caso de negativa, ou da 

impossibilidade de apresentação da resposta pelo Requerido, impõe-se o 

prosseguimento do feito. Nesse caso, CONCLUSOS para análise do 

pedido antecipatório. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1002194-87.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Fátima de Souza Rodrigues, devidamente qualificada, ajuizou a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
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igualmente qualificado. Recebida a inicial, deferiu-se o pedido 

antecipatório. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação. A 

Requerente impugnou a contestação. Feita a perícia, a Requerente foi 

constatada com incapacidade laborativa total e temporária. É o relato do 

necessário. Fundamento. Da Aposentadoria por Invalidez Como se sabe, a 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, 

for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. Os requisitos para a concessão 

do benefício aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho. Para a 

obtenção do aludido benefício, cumpre ao interessado demonstrar sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 18, I, ‘a’ c/c art. 39, I 

e art. 42 da Lei n. 8.213/91), além de cumprir com período de carência, que 

para a aposentadoria por invalidez perfaz o total de doze contribuições 

mensais, conforme estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 8.213/91. 

Conforme vemos em análise à perícia médica, a Requerente foi constatada 

com incapacidade total e temporária. Para melhor entendimento das 

conclusões exaradas no último laudo apresentado, colaciona-se a 

conclusão do laudo pericial: “Com base nos elementos, fatos expostos e 

analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com 

embasamento técnico-legal, concluímos a autora apresenta diagnóstico de 

efeitos colaterais tardios da quimioterapia e depressão. A patologia de 

neoplasia de cólon com CID C18.9 foi tratada com procedimento cirúrgico e 

quimioterapia. Há incapacidade laborativa total e temporária durante 6 

meses. Deverá submeter-se uma nova perícia após esse período. A 

Autora não é incapaz para a vida independente.” Não obstante a 

constatação de condições sociais subjetivas à Requerente, que dificultem 

sua reabilitação profissional, tem-se que a perita não descartou de todo a 

hipótese de seu retorno ao trabalho, sendo categórica em afirmar que a 

incapacidade, apesar de total, é temporária. Nesse ponto, diante da 

possibilidade, mesmo que remota, de reabilitação profissional e reinserção 

da segurada ao mercado de trabalho, tem-se que o interesse coletivo, aqui 

representado pela Autarquia Ré, sobrepõe-se aos desejos pessoais da 

Requerente. Portanto, ausente o requisito de incapacidade total e 

permanente para o trabalho, e com a possibilidade de reabilitação 

profissional constatada na perícia, não há que se falar em direito à 

aposentadoria por invalidez, devendo ser indeferido o pedido da 

Requerente. Do Auxílio-Doença Como se sabe, o auxílio-doença, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é concedido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Os requisitos para a 

concessão do benefício auxílio-doença são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho por 

mais de 15 (quinze) dias. Quanto à qualidade de segurado, resta 

comprovada pelos documentos juntados aos autos pela Requerente. No 

tocante à carência exigida, tem-se igual comprovação pelos documentos 

constantes nos autos. No que se refere à incapacidade laborativa, 

conforme já amplamente demonstrado no tópico anterior, que analisou o 

pedido de aposentadoria por invalidez, a Requerente foi constatada com 

incapacidade laborativa total e temporária. Constatou-se também a 

possibilidade de reabilitação profissional. Assim, fica evidente estarem 

devidamente preenchidos os requisitos exigidos pela lei para a concessão 

do benefício do auxílio-doença, conforme já apontado pela jurisprudência: 

A alegada incapacidade parcial e permanente ficou plenamente 

demonstrada pela perícia médica e pelos documentos juntados aos autos. 

II- Embora caracterizada a incapacidade parcial e permanente, devem ser 

consideradas a idade da parte autora e a possibilidade de readaptação a 

outras atividades, motivo pelo qual entendo que agiu com acerto o Juízo a 

quo ao conceder o benefício de auxílio doença. III- Apelação improvida. 

(TRF-3 - Ap: 00140679120184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 10/09/2018, OITAVA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/09/2018) Dessa 

forma, considerando que foram preenchidos os requisitos legais, de rigor 

a procedência do pedido inicial de implementação do benefício de 

auxílio-doença. – Da Duração do Benefício Em que pese a Perita ter 

delimitado prazo de duração da incapacidade laborativa em seis meses, 

que seria o prazo para a reabilitação profissional da Requerente, a 

profissional especificou que tal recuperação somente poderia se dar 

mediante a realização de tratamento para os efeitos colaterais da 

quimioterapia e depressão. Dessa forma, percebe-se a impossibilidade de 

se limitar a duração do benefício por somente seis meses, eis que não 

cabe ao julgador, tampouco à Perita, precisar a data de realização do 

tratamento, tampouco estabelecer que a recuperação da Requerente se 

dará sem qualquer intercorrência. Assim, consigne-se que, ao benefício 

aqui concedido, não será determinado prazo de duração, somente 

podendo ser cessado pelo Requerido no caso de se constatar a 

reabilitação profissional da Requerente por meio de perícia médica 

fundamentada. Decido. Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

auxílio-doença aduzido pela Requerente para condenar o Requerido ao 

pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do benefício 

anteriormente concedido, em 24 de outubro de 2018. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices 

de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido implante, de 

imediato, o benefício previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal 

inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser inferior a um 

salário mínimo. Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da 

APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada 

dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, 

também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as 

prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e da Súmula 

111/STJ. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do 

Código de Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002662-17.2019.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação de benefício previdenciário aduzida por Jamil Vicente 

Arruda da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

igualmente qualificado. Devidamente citado, o Requerido deixou de 

apresentar contestação. É o relatório. Fundamento. – Do Julgamento 

Antecipado. À partida, afirma-se a impertinência da produção dos efeitos 

da revelia, dada a qualidade dos interesses disputados. Assim, apesar da 

inércia do Requerido, continua do Requerente o ônus de comprovar a 

idoneidade de suas alegações. Por outro lado, o deslinde da demanda não 

depende de instrução probatória. Assim, atento aos princípios da 

celeridade e da economia processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. É que simples leitura da inicial basta para 

concluir-se que a verificação dos pedidos autorais depende 

exclusivamente da correta interpretação da legislação vigente, de modo 

que, mostra-se mesmo impertinente a produção de qualquer outra prova 

senão aquelas constantes nos autos. – Da pensão por morte Como 

sabido, dispõe a Lei nº 8.213/91 que, para a concessão de benefício de 

pensão por morte, deve a parte requerente comprovar a satisfação de 

dois requisitos, quais sejam, a qualidade de segurado do instituidor e a 

dependência do beneficiário. Quanto ao primeiro requisito, concluo que o 

Requerente logrou êxito em demonstrar a qualidade de segurada da 

falecida. Para tanto, basta observar o trânsito em julgado da sentença da 

ação previdenciária nº 1198-29.2006.811.0051 – Código 15277, a qual, 

reconhecendo a qualidade de segurada especial da falecida, 

concedeu-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez, na condição de 

segurada especial rural. Quanto ao requisito segundo, qual seja, a 

dependência do Requerente, tem-se que o art. 16 da Lei 8.213/91 traz em 

seu texto o rol daqueles que serão considerados como dependentes do 

segurado falecido. Veja: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de 

Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; II - os pais; III - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 367 de 783



o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave;” Ressalte-se que o inciso I da citada norma, faz 

referência àqueles cuja dependência econômica do segurado falecido 

possui presunção absoluta. Assim, da análise da certidão de casamento 

de p. 27, percebe-se a presunção de dependência do Requerente junto à 

segurada falecida. Além disso, verifica-se na certidão de óbito de p. 26 

que o casamento perdurou até a data de óbito da segurada instituidora. 

Portanto, estando devidamente preenchidos os requisitos exigidos para a 

concessão do benefício de pensão por morte, a procedência dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe. – Da Data de Início de Pagamento As 

regras a serem observadas para fixação da data de início de pagamento 

do benefício de pensão por morte encontram-se descritas no art. 74 da Lei 

8.213/91: “Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data: I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida.” Analisando-se 

detidamente os autos, verifica-se que a Requerente postulou 

administrativamente a concessão do benefício em questão somente na 

data de 17 de setembro de 2018, ou seja, em prazo superior a noventa 

dias após o falecimento da segurada, ocorrido em 27 de dezembro de 

2010. Assim, mesmo tendo o início do benefício o marco temporal do 

falecimento da segurada, o início do pagamento somente se dará a partir 

da data do requerimento administrativo. – Do Valor do Benefício Conforme 

disposto no art. 75 da Lei 8.213/91, o valor mensal da pensão por morte 

será de cem por cento do valor da aposentadoria anteriormente recebida 

pelo segurado falecido, ou daquela a que teria direito se estivesse 

aposentador por invalidez na data de seu falecimento. No presente caso, 

se observa que à falecida foi concedido o benefício de aposentadoria por 

invalidez. Assim, a renda mensal inicial da pensão por morte deverá ser 

correspondente a 100% do salário de benefício. Decido. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

aduzido pelo Requerente para CONDENAR o Requerido ao pagamento das 

parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, a partir da data do 

requerimento administrativo, em 17 de setembro de 2018. As prestações 

em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os 

índices de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido implante, 

de imediato, o benefício previdenciário de pensão por morte ao 

Requerente, com renda de 100% do salário de benefício anteriormente 

recebido pela segurada falecida. OFICIE-SE ao posto do INSS em 

Cuiabá/MT, por meio do procurador habilitado nos autos, devendo ser 

encaminhada cópia desta sentença, acompanhada dos seguintes 

documentos do Requerente: CPF, Carteira de Identidade e, também com o 

seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – 

CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso até a 

prolação da sentença. (Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem reexame 

necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo 

Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FONTES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002131-62.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, como razão 

dos declaratórios, o Embargante alegou contradição e erro material na 

sentença, quando teria reconhecido a existência de valores já pagos, ao 

mesmo tempo em que teria homologado os cálculos apresentados pelo 

Exequente. No entanto, ao contrário do alegado pela Embargante, não 

houve qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro na decisão 

atacada. Isso porque, em que pese o Juízo ter reconhecido a existência 

de valores já recebidos pelo Exequente, reconheceu-se que tais 

pagamentos teriam sido efetuados em valores não correspondentes à 

totalidade da renda mensal do benefício. Dessa forma, reconheceu-se a 

existência de valores ainda a serem recebidos, correspondentes aos 

cálculos apresentados pelo Exequente. Para melhor entendimento, veja-se 

trecho da decisão embargada quando justifica a homologação dos 

cálculos: “Por outro lado, percebe-se a pertinências das alegações 

expostas pelo Exequente em sua resposta à impugnação, quando 

demonstra que, a partir de novembro de 2019, o Exequente realizou 

pagamento somente no valor de R$ 1.101,36, desconsiderando que a 

renda do benefício é de R$ 4.405,45. Isso posto, há que se considerar o 

acerto dos novos cálculos apresentados pelo Exequente em sua resposta 

à impugnação, quando, já considerando os valores recebidos, acrescenta 

novos débitos, relativos à diferença de pagamento das parcelas 

referentes às competências de novembro de 2019 a janeiro de 2020.” 

Decido. Isso posto, na ausência de qualquer omissão, obscuridade ou 

contradição na sentença atacada, REJEITO os embargos de declaração 

opostos pelo Embargante. Sem prejuízo, o Requerido possui órgão 

específico para atendimento de demandas judiciais, consistente na Central 

Regional de Análise de Benefício para Atendimento de Demandas Judiciais 

da SR Norte e Centro-Oeste – CEAB/DJ/SR V, localizada no Setor de 

Autarquias Sul, quadra 04, Bloco K, Brasília CEP:70070-924. Isso posto, 

INTIME-SE o Requerido por meio do órgão acima descrito, para que, no 

prazo de 15 dias, efetive a implantação do benefício concedido, com a 

renda mensal conforme definida pelo Juízo. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. P.I.C. Campo Verde/MT, 15 de 

abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001238-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MOZINDE PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001238-71.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, como razão 

dos declaratórios o Embargante alegou suposta omissão e contradição na 

sentença que, ao mesmo tempo em que teria confirmado o deferimento da 

tutela antecipada em seu dispositivo, teria determinado a implantação do 

benefício concedido no prazo de 10 após o trânsito em julgado da 

sentença. Com razão o Embargante. Em suas razões finais consta pedido 

para concessão da tutela antecipada em sentença. Tal pedido foi 

confirmado pelo Juízo quando, no dispositivo da sentença, confirmou a 

tutela concedida. No entanto, a sentença se contradiz quando, ainda em 

seu dispositivo, determinou que a implantação do benefício se desse 

somente após 10 dias do trânsito em julgado da sentença. Portanto, 

confirmada a existência de contradição na sentença embargada, de rigor 

a sua correção. Decido. Isso posto, RECEBO os embargos de declaração, 

para modificar a sentença embargada, cuja parte dispositiva deverá ser 

assim modificada: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO procedente o pedido de aposentadoria 

por invalidez aduzido pelo Requerente, concedendo a tutela antecipada em 

sentença, para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, a partir da data da cessação 
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do benefício de auxílio-doença, em 18 de julho de 2018. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices 

de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal. Das prestações em atraso deverão ainda ser 

descontados os valores já recebidos pelo benefício concedido na decisão 

liminar. DETERMINO ainda, que o Requerido implante, de imediato, o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com renda mensal 

inicial de 100% do salário de benefício, não podendo ser inferior a um 

salário-mínimo (art. 2º, VI, da Lei 8.213/91).” Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003692-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIFLEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

 

Processo nº 1003692-87.2019.8.11.0051 Ação declaratória de 

inexistência de pendência financeira c/c ressarcimento de dano moral com 

pedido de tutela de urgência. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de pendência financeira c/c ressarcimento de dano moral com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por VERDELUB – COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. – ME em face de HELIFLEX BRASIL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ambos já devidamente qualificados. 

Extrai-se dos autos que a autora pretende, em síntese, a declaração da 

inexistência da dívida e a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I - DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RECEBO a exordial e sua 

emenda, eis que preenchidos os requisitos do art. 319, do novo Código de 

Processo Civil, assim como observada a determinação elencada no art. 

320, do referido diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no art. 330, do NCPC, passo a apreciação dos 

pedidos constantes na inicial. II – DA TUTELA DE URGÊNCIA. É cediço que 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática 

implementada pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no 

juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do 

NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa 

legalmente estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se 

que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito 

alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo 

que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela 

estava condicionada à existência de “prova inequívoca’ capaz de 

convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões 

que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador 

resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de 

probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a 

conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, 

ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios 

incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas 

disponíveis ·para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória 

(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 382, sem grifos no original). Da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prosperar o 

pedido de tutela provisória de urgência, porquanto os requisitos para sua 

concessão não estão configurados. E o argumento a dar suporte a essa 

assertiva centraliza-se no fato de que os protestos foram 

instrumentalizados em desfavor da parte autora no ano de 2015, ao passo 

que a presente ação somente foi ajuizada ao fim de 2019, isto é, depois de 

transcorridos mais de quatro (04) anos da efetivação do gravame, 

descaracterizando o alegado periculum in mora. Destarte, considerando 

que os requisitos do art. 300, do novel Código de Processo Civil devem ser 

satisfatoriamente demonstrados de forma cumulativa e simultânea, resta 

obstaculizada a concessão da tutela provisória de urgência. Sobre o tema, 

veja-se a hodierna jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA - ELEIÇÃO DE DIRETORIA 

SINDICAL - APARENTE INOBSERVÂNCIA DO ESTATUTO – SUSPENSÃO 

DA POSSE DA CHAPA ELEITA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. I- O artigo 300 do Código de Processo Civil, 

prevê dois requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela 

de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 

[...] (TJMT, AI 10001660820188110000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.04.2018, sem grifos no original) 

Ademais, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão 

da tutela de urgência, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY dissertam: 3. Requisitos para a concessão da tutela de 

urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas 

entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela 

de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a 

existência da plausabilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery: Recursos7, n. 3.5.2.9, 

p. 452) (...) §3º: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de 

irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o 

caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio 

histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual 

reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a 

irreversibilidade do fato, que impede a concessão da medida. Quando 

houver irreversibilidade do direito, ou seja, quando puder resolver-se em 

perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida (in Comentários 

ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 857, 858 e 859). E a mesma situação ocorre quando analisado o 

requerimento liminar do requerente sob a ótica da tutela cautelar de 

caráter antecedente, cujo deferimento exige: a) a lide e seu fundamento; 

b) a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar; e c) o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, consoante se extrai da 

redação do art. 305 do NCPC, in verbis: Art. 305. A petição inicial da ação 

que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a 

lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Assim, inexistente o perigo de dano para o deferimento da tutela de 

urgência de natureza antecipada, por óbvio que este risco inexiste para a 

concessão da tutela de urgência cautelar. IV - DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. Quanto à inversão do ônus da prova, verifica-se que a 

requerente não se enquadra na condição de consumidor, eis que os 

produtos adquiridos da requerida tinha finalidade comercial, isto é, de 

revenda, de modo que o negócio jurídico havido entre as partes é tutelado 

pelo Código Civil, e não pela legislação consumerista. Assim, uma vez que 

não demonstrada a condição de consumidora da parte demandante, o 

ônus da prova deverá obedecer ao estatuído no art. 373, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. b) INDEFIRO a 

inversão do ônus da prova. c) REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de 

sessão de mediação/conciliação entre as partes, quantas forem 
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necessárias para viabilizar a solução consensual do conflito, 

atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC. d) CITE-SE a parte 

contrária para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). e) ATENTE-SE a Secretaria 

para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação do autor 

para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado, salvo se for 

assistida pela Defensoria Pública. f) CONSIGNE-SE no mandado que as 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do 

NCPC). g) DEVERÁ a parte requerida manifestar expressamente eventual 

desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334, §5º, NCPC) sendo que o 

prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido 

de cancelamento (art. 335, II, NCPC). h) ADVIRTAM-SE as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado; i) Não realizado 

o acordo, a parte requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341, do NCPC. 

j) Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas 

no art. 338, do NCPC, desde já, FACULTO à autora no prazo de 15 

(quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as providências 

do art. 339, no NCPC; k) CONCEDO os benefícios da justiça gratuita. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 30 

de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003683-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIM HESTEFANY RODRIGUES GONSALES OAB - 043.597.941-85 

(REPRESENTANTE)

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para atender a cota ministerial id. 28943676, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002508-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANDREIS E CIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

27968756, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002655-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BELLANDI OAB - MT25271/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. R. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

ISLAINE DOS SANTOS BRITO OAB - 036.234.851-01 (REPRESENTANTE)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

27563909, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002518-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

25844376, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002406-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da correspondência devolvida id. 26011775, ou requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002402-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MEREGLA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROSA DE BARCELLOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

27698083, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001980-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS DA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

28663399, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002594-67.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO VICENTE FERREIRA OAB - GO51364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

28555451, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000939-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTOS MASSOCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

23230687, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001013-17.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. V. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. R. C. 3. (REU)

H. E. M. C. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT10871-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que as contestações apresentadas são 

TEMPESTIVAS. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo legal. Campo 

Verde-MT, 16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 3437-88.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Pietra Catella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3437-88.2015.811.0051 (Código 98102)

Cumprimento de Sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JUAREZ PIETRA 

CATELLA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que o INSS concorda com os cálculos apresentados 

pela parte exequente.

Deste modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE, desde logo, as competentes REQUISIÇÕES 

DE PEQUENO VALOR, instruindo-as com os documentos necessários.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde/MT, 31 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 116946 Nr: 5811-43.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Moia Teixeira - OAB:SP 

159.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Henrique Pereira 

Cardoso - OAB:7659

 Processo nº 5811-43.2016.811.051 (Código 116946)

Ação de modificação de guarda compartilhada para guarda unilateral.

Vistos etc.

NÍVEA FERNANDA TEIXEIRA, já devidamente qualificada nos autos, ajuizou 

a presente ação de modificação de guarda compartilhada para guarda 

unilateral em face de PABLO RUEDA DOS SANTOS, igualmente 

qualificado.

Extrai-se dos autos que a parte requerente informa a desistência da ação 

e requer a extinção do processo.

Devidamente intimado, o requerido exarou sua aquiescência à extinção do 

feito.

Com vista dos autos, o Ministério Público não se opõe a homologação da 

desistência.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da presente 

ação.

Neste ponto, vislumbra-se que o requerido, devidamente intimado, 

assinalou sua concordância com o pleito extintivo.

Diante do exposto, HOMOLOGO o requerimento de desistência aduzido 

pela requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII e § 4º, do 

novel Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 

05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a 

concessão de justiça gratuita à própria.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 31 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati
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 Cod. Proc.: 125938 Nr: 3813-06.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onesio Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal Mato 

Grosso - INSS - OAB:

 Processo nº 3813-06.2017.811.0051 (Código 125938)

Cumprimento de Sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ONÉSIO FERNANDES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que o INSS concorda com os cálculos apresentados 

pela parte exequente.

Deste modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE, desde logo, as competentes REQUISIÇÕES 

DE PEQUENO VALOR, instruindo-as com os documentos necessários.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde/MT, 31 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85001 Nr: 3817-48.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Lehrbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhao - OAB:

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA: "Diante do 

exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II do novo Código de Processo Civil. EXPEÇA(M)-SE o(s) 

ALVARÁ(S) DE LEVANTAMENTO da quantia depositada, observando a(s) 

conta(s) bancária(s) indicada(s) pela parte exequente para a consecução 

de tal mister. ISENTO de custas e despesas processuais. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado da presente sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 30 de 

março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91070 Nr: 1072-61.2015.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Presa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 68: 

"Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, incisos IV, do novo Código 

de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

e despesas processuais, contudo SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § § 2º e 3º, do NCPC, em face 

da concessão de justiça gratuita ao próprio. DEIXO de fixar honorários 

advocatícios, pois não houve a intervenção da parte adversa. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o feito 

com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 30 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136728 Nr: 9151-58.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Luiz Zandavalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, acerca do retorno 

dos autos à comarca de origem, para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141339 Nr: 978-11.2018.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Facchinetto & Cia Ltda ME, Fernando 

Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Rodrigues Gonçalves, Flávia Cristina 

Leão de Morais Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B, Maurytania Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister - OAB:16.311

 INTIMO ÀS PARTES DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 59: "Diante 

do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e, 

constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

novo Código de Processo Civil. Por corolário, JULGO extinto o cumprimento 

de sentença de fls. 87/89. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 31 de março de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143763 Nr: 2126-57.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Itália Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Mirely Santos Pedroso - 

OAB:20.873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 23: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP. 

Via de consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 30 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 164051 Nr: 2669-26.2019.811.0051

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdA, GFdS, YGFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente representação 

contra os adolescentes LUCAS MATHEUS DE ALMEIDA, YAN GUSTAVO 

FERREIRA PORTO e GUILHERME FIGUEIREDO DOS SANTOS, devidamente 

qualificados nos autos, aplicando-lhes a medida SÓCIOEDUCATIVA de 
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LIBERDADE ASSISTIDA, prevista no art. 112, IV, do ECA, pelo período 

mínimo de 06 (seis) meses, a ser supervisionada pelo Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) desta urbe, 

podendo a qualquer tempo, ser prorrogada, revogada ou substituída, tudo 

como disciplina o art. 112, I c/c 118 do ECA. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. 

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE as respectivas guias de 

cumprimento de medida socioeducativa.CUSTAS “ex lege”, baixas e 

comunicações de estilo.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as 

cautelas legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde, 01 

de abril de 2020.MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002896-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002896-96.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-los. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

15 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELIA GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002870-98.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-los. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

15 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002893-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTI MACIEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002893-44.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-los. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002884-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA VIEIRA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DA SILVA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002884-82.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A 

Exequente pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para 

localizar o endereço da Parte Executada. Todavia, da analise dos autos, 

percebe-se que a Executada sequer diligenciou na busca de endereço 

pelos meios possíveis para obtê-los. Destarte, à gisa do princípio da 

cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade 

é que haja colaboração das partes uma com a outra e também do órgão 

jurisdicional, a Exequente deverá demonstrar que não foi possível localizar 

o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da Executada. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001903-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RAMIRO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1001903-53.2019.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

A parte Exequente pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário 

para localizar o endereço da Parte Executada. Todavia, da analise dos 

autos, percebe-se que o Exequente sequer diligenciou na busca de 

endereço pelos meios possíveis para obtê-los. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Exequente deverá demonstrar que não foi 

possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso 

não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando 
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tal situação, façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do 

pedido de buscas a fim de localizar o endereço do Executado. Nada 

manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e 

arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010007-17.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GARCIA ZANOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A - " PONTO FRIO " (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010007-17.2016.811.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Exequente se insurge quanto ao valor a ser liberado, conforme decisão 

proferida no id. 19478147. Pois bem. Perfilhando os autos, nota-se ter sido 

realizado dois depósitos de pagamento pela parte Executada, um no dia 

24.12.2018, no valor de R$ 4.938,95 (id. 17294455). Em seguida, no dia 

08.04.2019, a parte Executada efetuou o segundo depósito, no valor de 

R$ 253,90 (id. 19341185). Logo, no dia 08.04.2019, foi expedido alvará n° 

491258-6/2019 (id. 19254250). Assim, em que pese a manifestação da 

parte Exequente, pelo extrato extraído do Sistema SISCONDJ – TJMT, 

nota-se que os dois depósitos foram liberados em um único alvará, não 

havendo mais valores vinculados aos autos. Destaca-se que apesar do 

valor constante do alvará n° 491258-6/2019 (id. 19254250) ser de R$ 

5.003,30, no extrato de comprovante de resgate de depósito judicial o 

valor total é de R$ 5.259,79 (id. 29252864). Aliado a isso, extrai-se do 

extrato do SISCONDJ – TJMT (id. 29250943), que os valores já haviam sido 

atualizados, de R$ 4.938,95 (original) para R$ 5.005,77 (com rendimentos) 

e de R$ 253,90 (original) para R$ 254,02 (com rendimentos). Nessa linha 

de intelecção, somados os valores já com as atualizações devidas, de R$ 

5.005,77 e R$ 254,02, chega-se ao total de R$ 5.259,79, ou seja, o valor 

efetivamente depositado a parte Exequente, conforme comprovante de id. 

29252864. Dito isso, não há mais valores vinculados aos autos e mais 

nenhuma obrigação a ser cumprida. Por consequência, diante da extinção 

do feito, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001002-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 25/06/2019, às 14h40 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001002-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para, querendo, no prazo legal, efetuar o pagamento da 

multa, ou requerer o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001377-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 30/07/2019, 

às 13h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001377-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono feito a fim de intimar de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao 

cumprimento da sentença acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001634-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE SOUZA PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o 

cumprimento da sentença no valor de R$1.711,83 (um mil setecentos e 

onze reais e oitenta e três centavos), sob pena de incorrer aos atos 

expropriatórios. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001565-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEDERIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001565-16.2018.811.0051 Execução de Título Judicial. 
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Despacho. Vistos etc. Por primeiro, DETERMINO a inversão das partes, a 

fim de constar o BANCO BRADESCO como EXEQUENTE e THIAGO 

PEDERIVA como EXECUTADO. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, 

INTIME-SE o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor constante na sentença. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDENIR BENTO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001597-21.2018.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001603-91.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DONIZETE RESTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001603-91.2019.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010195-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BLANK OAB - MT20218/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI SANTOS OAB - MT20997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR ROSANE FIDESKI (EXECUTADO)

ANTONIO FIDESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010195-10.2016.811.0051 Decisão. Vistos etc. A priori, em 

relação ao pedido de parcelamento da dívida, formulada pela parte 

Executada ANTONIO FIDESKI (ID 23848750), entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque, o parcelamento do débito é uma forma de 

pagamento subsidiária facultada ao devedor, desde que cumpra os 

requisitos previstos no artigo 916 do CPCP, qual seja, deverá efetuar 

imediatamente o pagamento de 30%, e pagar o restante em até seis 

parcelas mensais. Entretanto, não foram satisfeitos os requisitos legais. 

Assim, INDEFIRO o pedido da parte Executada ANTONIO FIDESKI. 

INTIME-SE a parte Exequente para dar prosseguimento na execução de 

título extrajudicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

feito. Decorrido o prazo in albis, retornem os autos conclusos. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001796-09.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REABILITAR FISIOTERAPIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001796-09.2019.811.0051 Cumprimento de sentença. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na quantia 

de R$ 672,81. Consigne-se que este os cálculos (anexo) foram 

confeccionados por este Juízo, diante dos princípios da celeridade e 

informalidade, uma vez que a parte Exequente não possui Advogado 

constituído. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Desde já, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010630-18.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR CARLOS AGNOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010630-18.2015.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002455-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORESTAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002455-52.2018.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001361-06.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ RAMOS FILHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARTINS BARBOZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001361-06.2017.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002601-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKE EVERSON CARDOSO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002601-59.2019.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Por primeiro, DETERMINO a inversão das partes, a 

fim de constar OI S.A como EXEQUENTE e MAYKE EVERSON CARDOSO 

SILVA como EXECUTADO. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, 

INTIME-SE o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor constante na sentença. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINIANA DE SOUZA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001544-06.2019.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001545-88.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINIANA DE SOUZA MEDEIROS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001545-88.2019.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000001-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000001-02.2018.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Por primeiro, DETERMINO a inversão das partes, a 

fim de constar o EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A como 

EXEQUENTE e VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA como EXECUTADO. Na 

forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE o(a) executado(a) para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor constante na sentença. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), 

apresentando o cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000172-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEUMARI FRAGA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ZANON FAGUNDES 01430553057 (EXECUTADO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000172-22.2019.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) JEFFERSON ZANON FAGUNDES para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor constante na sentença. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), 

apresentando o cálculo atualizado nos autos. Por fim, destaca-se que já 

foi cumprida a sentença pelo executado MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, conforme comprovante de id. 27796845. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 16 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011237-31.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON APARECIDO NOGUEIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que no momento no momento não é possível a 

validação do selo, em virtude das Portarias 247 e 249/2020, vez que 

estamos trabalhando em teletrabalho, e o acervo do selo encontra-se na 

secretaria do Juizado. Certifico mais, que, assim que restabelecer os 

serviços nas dependência do fórum, a mencionada certidão estará 

disponível e selada.É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA ADRIANA DE OLIVEIRA SOJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003708-41.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 06 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003696-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON RENAN RODRIGUES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Processo n° 1003696-27.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 06 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003717-03.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOSMAR BUENO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003717-03.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 07 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003684-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERME DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003684-13.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 06 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003734-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS SADOVNHIC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003734-39.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 07 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003702-34.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE MORAES PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003702-34.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 06 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003718-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA TIEMI TAMAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003718-85.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 
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colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 07 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-93.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003711-93.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 08 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003691-05.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 06 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003727-47.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 08 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003694-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONES LUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003694-57.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A Autora 

pede pela busca nos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar o 

endereço da Parte Promovida. Todavia, da analise dos autos, percebe-se 

que a Autora sequer diligenciou na busca de endereço pelos meios 

possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cuja finalidade é que haja 

colaboração das partes uma com a outra e também do órgão jurisdicional, 

o Promovente deverá demonstrar que não foi possível localizar o 

endereço pelos meios ordinários de que dispõe. Caso não obtenha êxito 

pelos meios que lhes são disponíveis e demonstrando tal situação, 

façam-me os autos conclusos para deliberações acerca do pedido de 

buscas a fim de localizar o endereço da requerida. Nada manifestando no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto e arquivado nos 

termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 07 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000139-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES SILVA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000835-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o pagamento 

do valor remanescente, nos termos postulados pelo requerente, ou 

requerer o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FROZZA PORT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010485-64.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROSSETTI CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (EXECUTADO)

CRESPANI COMERCIO DE MOTOS E MAQUINAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO OAB - PE32255 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010485-64.2012.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Indefiro o pedido de fixação de honorários de sucumbência, eis que tal 

verba que não tem incidência no Juizado Especial, nos termos do 

Enunciado 97 do Fonaje, senão vejamos: “A multa prevista no art. 523, § 

1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o 

valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de abril de 2017. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010386-55.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LEITE RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010386-55.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no 

presente feito (ID 18714194), no tocante à certidão de crédito para 

habilitação nos autos da recuperação judicial, em trâmite no Juízo da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos 

autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, determino que SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA. 

Para tanto, CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: CLAUDIA 

LEITE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 967.650.201-44 (EXEQUENTE) e OI 

S/A - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EXECUTADA) Número do processo: 

8010386-2016.8.11.0051 Valor da dívida atualizada: R$13.400,00 Data do 

trânsito em julgado da sentença: 18.04.2019 A presente certidão/decisão 

somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela 

Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a parte credora para retirar a 

respectiva certidão na Secretaria deste Juizado Especial. Em seguida, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com baixa no relatório, pois desnecessário 

manter o processo em aberto para cumprimento da providência acima. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011144-68.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011144-68.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em 

complementação a decisão proferida no presente feito (ID 21897046), no 

tocante à certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação 

judicial, em trâmite no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, 

determino que SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE 

CRÉDITO em favor da parte CREDORA. Para tanto, CERTIFICO que: -Nome 

e qualificação das partes: ELISANGELA DA SILVA - CPF: 830.566.021-49 

(REQUERENTE) OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0026-70 (REQUERIDO). 

-Número do processo: 8011144-68.2015.8.11.0051 -Valor da dívida 

atualizada: R$5.965,00 -Data do trânsito em julgado da sentença: 

22.08.2019 A presente certidão/decisão somente terá validade com o 

SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela Secretaria do Juizado Especial. 

Intime-se a parte credora para retirar a respectiva certidão na Secretaria 

deste Juizado Especial. Em seguida, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com baixa 

no relatório, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 16 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL GONCALINA DE FRANCA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000429-52.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em 

complementação a decisão proferida no presente feito (ID 26968610), no 

tocante à certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação 

judicial, em trâmite no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, 

determino que SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE 

CRÉDITO em favor da parte CREDORA. Para tanto, CERTIFICO que: -Nome 

e qualificação das partes: ELENIL GONCALINA DE FRANCA RIOS - CPF: 

568.933.371-91 (REQUERENTE) e OI S/A - CNPJ: 76.535.764/0329-32 

(REQUERIDO). -Número do processo: 1000429-52.2016.8.11.0051 -Valor 

da dívida atualizada: R$5.450,00 -Data do trânsito em julgado da sentença: 

05.02.2020 A presente certidão/decisão somente terá validade com o 

SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela Secretaria do Juizado Especial. 

Intime-se a parte credora para retirar a respectiva certidão na Secretaria 

deste Juizado Especial. Em seguida, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com baixa 

no relatório, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 16 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000753-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000753-37.2019.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Por primeiro, DETERMINO a inversão das partes, a 

fim de constar BANCO BRADESCO S.A. como EXEQUENTE e CRISTIANO 

GOMES DA SILVA como EXECUTADO. Na forma do artigo 523, § 2º, do 

CPC, INTIME-SE o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor constante na sentença. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000793-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000793-19.2019.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001433-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENICE MARIA SILVA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001433-22.2019.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Por primeiro, DETERMINO a inversão das partes, a 

fim de constar BANCO SANTANDER S.A como EXEQUENTE e VALDENICE 

MARIA SILVA DE LIMA como EXECUTADO. Na forma do artigo 523, § 2º, 

do CPC, INTIME-SE o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor constante na sentença. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), 

apresentando o cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001995-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANMATTA RARYME SOUZA OAB - GO42261 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001995-31.2019.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-09.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA ALEIXO COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000966-09.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da 

Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser 

aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a relação de 

consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º 

do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do 

Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece 

ser analisada nesse momento processual, eis que, admitidas as normas 

consumeristas, cumpre observar as importantes consequências 

processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, caso sejam 

preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, modificando, 

dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, previstas, 

via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 

1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o 

A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

o débito cobrado e negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como 

de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes 

em seu nome. É que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de 

inadimplentes pela parte Requerida em 26.12.2018 e por várias outras 

pendências financeiras, consoante documento acostado aos autos no ID 

31165083, e desde então a Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais 

um ano a Reclamante convive com a inscrição e além disso, há várias 

outras pendências financeiras registradas em seu nome, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 
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partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 13 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002835-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. RIBEIRO DE MORAIS & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002835-41.2019.8.11.0051 Reclamação Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Reclamante 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

29013395), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002845-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COLINA AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI ROBERT BARBOSA CAMACHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002845-85.2019.8.11.0051 Reclamação Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Reclamante 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

29013420), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA SOUSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002613-73.2019.8.11.0051 Reclamação Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Reclamante 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

2818455), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000575-88.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA CARDOSO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº1000575-88.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Sendo disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de 

acordo firmado pelas Partes (ID 31093102), dando à lide resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

As Partes desistem do prazo recursal. Assim, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, 

com as baixas de estilo. Sem custas e honorários, na forma da lei. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 14 de abril de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003725-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA SILVA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 100372577.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A 

Requerente pede pela desistência da presente ação. Nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a 

extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por parte do 

autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 

– A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde-MT, 

15 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EMILIA LOPES DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002616-28.2019.8.11.0051 Reclamação Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Reclamante 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

28184700), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002270-14.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A 

Requerente pede pela desistência da presente ação. Nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a 

extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por parte do 

autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 

– A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde-MT, 

14 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZENI GONÇALVES AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002615-43.2019.8.11.0051 Reclamação Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Reclamante 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

2818455), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA INAIANE MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002100-08.2019.8.11.0051 Reclamação Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Reclamante 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

27475437), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-94.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO COSTA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002630-12.2019.8.11.0051 Reclamação Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Reclamante 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

28184716), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010566-76.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS WEISSMULLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAY LOCADORA DE VEICULOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA ELIZABETH DE LEAO RODRIGUES OAB - MG0095219A 

(ADVOGADO(A))

IVAN STREITEMBERGER ALONSO PATRIOTA SANTOS OAB - 

PR0066259A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010566-76.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Vieram os autos conclusos. É breve relato. Decido. Em análise 

dos autos, constata-se que se tentou a localização de bens da parte 

executada, logrando êxito em constringir valor parcial da execução. 
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Quanto ao débito remanescente, a parte Exequente requer que seja 

realizada nova tentativa de bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud. 

Entretanto, entendo que o pedido não merece acolhimento. A presente 

ação foi distribuída em 12.08.2013 e até o momento a parte exequente não 

logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado diversas tentativas, conforme já dito alhures. Como sabido, o 

Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior 

número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. A 

orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que cabe à parte 

interessada diligenciar em entidades, órgãos públicos ou privados, em 

busca de informações que lhe possam ser úteis no processo, para a 

realização de atos processuais. Entretanto, deixou o prazo decorrer in 

albis, sem indicação de bens da parte Executada. Por fim, cumpre 

ressaltar que a hipótese do §4, do art. 53, da Lei 9.099/95, também se 

aplica a titulo judicial: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Por consequência, 

DETERMINO A LIBERAÇÃO DO VALOR PENHORADO NOS AUTOS (id. 

20976265) EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, em conta a ser indicada 

por ela. Ademais, entendo cabível a emissão da Certidão de Crédito em 

favor da parte CREDORA. Em relação à certidão de existência de dívida, 

cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, 

nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será 

registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre 

ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os 

emolumentos serão devidos no momento de quitação do débito pelo 

interessado, não sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e 

demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do 

Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

“ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade.” Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, 

do CPC, CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: VINICIOS 

WEISSMULLER - CPF: 016.020.421-60 (EXEQUENTE) HAY LOCADORA DE 

V E I C U L O S  ( E X E C U T A D O )  N ú m e r o  d o  p r o c e s s o : 

8010566-76.2013.811.0051 Valor da dívida atualizada: R$ 6.855,82 (seis 

mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Data do 

trânsito em julgado da sentença: 02.03.2016. Data do decurso do prazo 

para pagamento voluntário: 07.06.2016. A presente certidão/decisão 

somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela 

Secretaria do Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001141-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI CRISTOVAO DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001141-71.2018.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário do débito remanescente, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 21104119). A parte 

Exequente concorda com o valor remanescente depositado pela parte 

Executada, requerendo o levantamento (id. 30255502). É o relato. Decido. 

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. DETERMINO o levantamento do valor 

remanescente depositado nos autos (id. 21104119), em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela (id. 30255502). Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002895-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

JOSELINA GOUVEA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002895-14.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. A parte Requerente, diante a 

não localização da Requerida, pede pela citação por edital, alegando que o 

presente feito trata-se de execução de nota promissória. Compulsando 

detidamente o presente feito, verifica-se que na verdade, o presente feito 

cuida-se de ação de cobrança e não execução, conforme ressai do 

pedido inicial formulado pela peticionante ( ID 25481433). Ademais disso, a 

nota promissória acostada na inicial (ID 25481437), não serve para 

embasar ação de execução uma vez que está prescrita, tendo o prazo 

para ajuizar ação executiva decorrido. Destarte, o art. 18 da Lei nº 

9.099/95, dispõe que no Juizado Especial, em se tratando de ação de 

conhecimento, não tem cabimento a citação editícia. Veja: “Art. 18. A 

citação far-se-á: I (...) - por correspondência, com aviso de recebimento 

em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, 

mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, 

independentemente de mandado ou carta precatória. § 1º A citação 

conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando 

e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano. § 

2º Não se fará citação por edital. § 3º O comparecimento espontâneo 

suprirá a falta ou nulidade da citação”. Destarte, não sendo possível a 

citação da Requerida a extinção do presente feito é medida que se impõe. 

Isso posto, impossibilidade de citação por edital, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem 

custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 15 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILEIDE GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

WELINGTON SEBASTIAO GOMES DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001209-84.2019.8.11.0051 Execução Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Exequente mesmo 

intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

28414334), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 
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processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001625-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROCHA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL DE ASSIS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1001625-52.2019.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. O 

presente feito trata-se se execução extrajudicial. A parte CREDORA, 

diante da não localização de bens penhoráveis, requer a suspensão do 

feito. É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é 

local para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim 

deve ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas 

no menor tempo possível. A execução iniciou-se em 2019 e até o momento 

a parte credora não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora 

este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação. INDEFIRO o pedido 

de suspensão do processo. Por sua vez, entendo cabível a emissão da 

Certidão de Crédito em favor da parte CREDORA. Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: 

“ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, do CPC, 

CERTIFICO que: Nome das Partes: RAFAEL ROCHA RODRIGUES - CPF: 

045.243.821-78 (EXEQUENTE) e ARIEL DE ASSIS SILVA - CPF: 

006.751.781-18 (EXECUTADO). Número do processo: Autos nº 

10021625-52.2019.8.11.0051 Valor da dívida: R$10.761,63 Data do 

trânsito em julgado: 15.07.2019 A presente certidão/decisão somente terá 

validade com o SELO DE AUTENCIDIDADE aposto pela Secretaria do 

Juizado Especial. Isto posto, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-50.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003494-50.2019.8.11.0051 Reclamação Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Reclamante 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

29359648), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003524-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS AVELINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003524-85.2019.8.11.0051 Reclamação Sentença. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte Reclamante 

mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

29359659), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação de 

execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-91.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA NOGUEIRA BARBOSA GUIMARAES (REQUERIDO)

JAMBRES DELLA BETTA ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001323-91.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Exequente foi devidamente intimada para que manifestasse o seu 

interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção e 

arquivamento (ID 27208751). Todavia, deixou de fazê-lo, preferindo a 

inércia (ID 28488719). Ex positis, JULGO EXTINTO este feito, sem 

apreciação de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, parágrafo 1°, do 

Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, realizem-se as 

anotações necessárias e em seguida arquivem-se os autos, independente 

de nova determinação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010874-15.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMITEX MALHAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010874-15.2013.811.0051 Sentença. Vistos etc. Considerando 

que o crédito da parte Exequente foi integralmente satisfeito, diante do 
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levantamento do valor penhorado nos autos (id. 26549832), a extinção é 

medida que se impõe. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO 

EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-19.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA AMALIA OVIDIO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000179-19.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. O presente feito encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. A parte CREDORA, diante da não localização 

de bens penhoráveis, requer a expedição de Ofícios a diversas instituição 

financeiras, Vieram os autos conclusos. É breve relato. Decido. Em análise 

dos autos, constata-se que por mais de uma vez tentou-se a localização 

de bens da parte executada, inclusive pelos Sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, contudo, todas restaram infrutíferas. O cumprimento de 

sentença teve início em 05.07.2018 e até o momento a parte exequente 

não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado diversas tentativas, conforme já dito alhures. Como sabido, o 

Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior 

número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. Ao 

contrário do que pretende a parte exequente, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar em 

entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe 

possam ser úteis no processo, para a realização de atos processuais. 

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de 

obter os documentos pretendidos, após o esgotamento das vias 

administrativas a ela disponíveis para o recebimento das informações 

relativas ao devedor e a seus bens, e que, ainda assim, seu esforço foi 

inútil. Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao 

Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. 

Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340). Por fim, cumpre 

ressaltar que a hipótese do §4, do art. 53, da Lei 9.099/95, também se 

aplica a titulo judicial: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). Isto posto, INDEFIRO o pedido da parte 

CREDORA, nos termos do art. 370 do CPC, e JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Por sua vez, 

entendo cabível a emissão da Certidão de Crédito em favor da parte 

CREDORA. Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre ressaltar 

que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos termos do 

art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos 

órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, 

segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão 

devidos no momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo 

exigido o pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo 

credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em 

favor da parte CREDORA, em conformidade com o Enunciado 76 do 

FONAJE, senão vejamos: “ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade.” Por consequência, de acordo 

com o artigo 517, §2°, do CPC, CERTIFICO que: Nome e qualificação das 

partes: CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EXEQUENTE) CRISTINA 

AMALIA OVIDIO DE MIRANDA - CPF: 027.794.481-30 (EXECUTADO) 

Número do processo: 1000179-19.2016.811.0051 Valor da dívida 

atualizada: R$8.905,11 (oito mil novecentos e cinco reais e onze 

centavos). Data do trânsito em julgado da sentença: 19.02.2018. Data do 

decurso do prazo para pagamento voluntário: 10.09.2018. A presente 

certidão/decisão somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE 

aposto pela Secretaria do Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de abril 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010200-71.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DOS SANTOS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA QUARIN FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010200-71.2012.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. O presente feito encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. A parte CREDORA, diante da não localização de bens 

penhoráveis, requer a suspensão do feito. É breve relato. Decido. A 

presente ação foi distribuída em 26.03.2012 e até o momento a parte 

exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este 

Juízo tenha efetuado diversas tentativas. Como sabido, o Juizado Especial 

Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é justiça 

rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O cumprimento de 

sentença iniciou-se há vários meses e até o momento a parte credora não 

logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado tentativas de expropriação. Entretanto, deixou o prazo decorrer 

in albis, sem indicação de bens da parte Executada. Por fim, cumpre 

ressaltar que a hipótese do §4, do art. 53, da Lei 9.099/95, também se 

aplica a titulo judicial: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). Isto posto, INDEFIRO o pedido de suspensão 

do processo e JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95. Por sua vez, entendo cabível a emissão da 

Certidão de Crédito em favor da parte CREDORA. Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

“ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade.” Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, 

do CPC, CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: VALDEMIR DOS 

SANTOS MARTINS - CPF: 695.644.699-53 (EXEQUENTE) ALZIRA QUARIN 

F E R N A N D E S  ( E X E C U T A D O )  N ú m e r o  d o  p r o c e s s o : 

8010200-71.2012.811.0051 Valor da dívida atualizada: R$4.249,64 (quatro 

mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), Data 

do trânsito em julgado da sentença: 17.09.2015. Data do decurso do prazo 
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para pagamento voluntário: 14.02.2019. A presente certidão/decisão 

somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela 

Secretaria do Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE SOUZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FONTES E FONTES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001306-55.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Compulsando aos autos, vislumbra-se, no termo da audiência de 

conciliação (ID 11925385), que a parte Autora não compareceu ao ato 

designado, embora devidamente intimada. Por sua vez, a Lei nº 9.099/95 

grafa o seguinte: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Nesse sentido o Enunciado 20 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Impende ressaltar que a extinção da demanda independe da prévia 

intimação das partes, a teor do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Posto 

isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Custas pela 

parte autora, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença, acrescido 

da impossibilidade de se requerer cumprimento, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-85.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos da Decisão ID 31100161, impulsiono os autos a 

fim de INTIMAR ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, 

sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000939-29.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENIR MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos, Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível 

a oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material. 

Alega o embargante que há erro material na sentença de ID 29134331, 

uma vez que constou os valores errados referente ao RMI e RM. 

Analisando os autos verifica-se que razão assiste o Embargante. O valor 

da RMI – renda mensal inicial (R$ 1.336,26), calculado à época da 

concessão do benefício (20/04/2013), e o da RM – renda mensal na data 

do indeferimento administrativo (R$ 1.838,46) foram demonstrados pelos 

documentos de ID 22971590, 22972018 e 22972010, juntados com a 

inicial. No mesmo sentido, os documentos juntados pelo Embargado, com a 

contestação em ID 27600885. Desta forma, ACOLHO os embargos 

declaratórios para sanar erro material constante no dispositivo da 

sentença de ID 29134331 e fazer constar a seguinte redação: 1) o 

benefício concedido: restabelecimento da aposentadoria por invalidez; 2) a 

renda mensal atual – RM: R$ 1.920,82; 3) a data de início do 

restabelecimento da aposentadoria por invalidez – DIB: 27/10/2018; 4) a 

renda mensal inicial – RMI: R$ 1.336,26 (calculada em 20/04/2013). No 

mais, permanecem inalterados os demais dispositivos da sentença 

embargada. Cumpra-se. Canarana, 07 de abril de 2020 Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE MARIA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000368-58.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

VALDELICE MARIA SILVA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido formulado na petição de id. 

31221094 e DETERMINO a intimação do INSS para que implante 

IMEDIATAMENTE o benefício previdenciário conforme determinado na 

sentença proferida nestes autos, devendo apresentar nos autos o 

cumprimento do comando sentencial. Embora o requerido tenha recorrido 

da sentença, o benefício previdenciário possui natureza alimentar, nos 

termos do art. 100, §1º, da CF, razão que o recurso interposto não possui 

efeito suspensivo, conforme art. 1.012, § 1º, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da 

determinação judicial contados da intimação. Considerando que o apelado 

já apresentou as contrarrazões, após o cumprimento da determinação 

acima, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens. Cumpra-se expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 15 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000433-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO BRENTANO (REQUERENTE)

LUCIA BRENTANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA 73294152191 (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WALTER SOARES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, Antes de analisar o pedido de aditamento do pedido inicial (ID 

28669767), determino à Secretaria que traga aos autos informações 

acerca do cumprimento da ordem exarada pelo e. Tribunal de Justiça, por 

meio da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 

1014062-21.2018.8.11.0000 (ID 27331519). Após, conclusos. Canarana, 7 

de abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000762-65.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL CONCHON FAVARO OAB - TO5888 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Em ID 31162827, juntada de decisão proferida nos autos de 

Agravo de Instrumento n.º 1005505-74.2020.8.11.0000. Nesta data, 

prestadas as informações solicitadas, conforme documentos anexos. No 

mais, cumpram-se as determinações pretéritas. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 13 de abril de 2020. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001160-12.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. I. D. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA DE ABREU DIAS OAB - 563.887.131-49 (REPRESENTANTE)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001160-12.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): A. I. D. A. F. REPRESENTANTE: MARIA CLARA DE ABREU 

DIAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. INTIMEM-SE 

as partes para que se manifestem acerca do laudo pericial juntado no id. 

31215041, observando o prazo estabelecido no artigo 477, § 1º do CPC. 

CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento do despacho proferido no id. 

29334334 com relação a intimação e eventual decurso de prazo para 

manifestação da requerida. Com a manifestação das partes acerca do 

laudo, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 15 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001160-12.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. I. D. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA DE ABREU DIAS OAB - 563.887.131-49 (REPRESENTANTE)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do Despacho ID 31264106, impulsiono os autos a fim de 

INTIMAR ambas as partes para que se manifestem nos autos, requerendo 

o que de direito, no prazo legal, tendo em vista o laudo pericial juntado 

(documento ID 31215041).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000611-02.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILDA GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MORAIS GONCALVES CARDOSO OAB - DF55750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ARANTES PENTEADO (REU)

ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT18030-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Interposto recurso de apelação e/ou apelação adesiva, 

certifique-se acerca da tempestividade, conforme art. 796, parágrafo 

único, da CNGC-TJMT. Após, dê-se vista à parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal. Caso a parte recorrida seja 

revel e não tenha advogado constituído nos autos, desnecessária a 

intimação para apresentar contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao Eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Canarana/MT, 13 de abril de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000210-66.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA TEREZINHA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ DALLPIZZOL (EXECUTADO)

 

Vistos, Trata-se de requerimento da parte exequente a fim de que o 

executado seja citado na pessoa de sua filha Srª Ana Paula Dallpizol (ID 

31128612), posto que conforme procuração (ID 31128615), esta possui 

amplos poderes para lhe representar, inclusive, em qualquer juízo e/ou 

instância. Desta forma, considerando que não há o que se falar em 

nulidade ou invalidade do ato citatório, uma vez que poderá ser realizada 

pessoalmente ao procurador legalmente autorizado, com poderes 

específicos, na forma como estabelece o artigo 242, caput, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pleito nos moldes requeridos. Cumpra-se. Às 

providências. Canarana, 13 de abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000136-12.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DAIANA WEIMER TEN CATEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRO TEN CATEN (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000136-12.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: ANDREIA DAIANA WEIMER TEN CATEN ESPÓLIO: VIRO TEN 

CATEN Vistos. Trata-se de Pedido de abertura de inventário proposta por 

Andreia Daiana Weimer Ten Caten em face de ESPÓLIO DE VIRO TEN 

CATEN. No id. 31138986, a parte autora peticionou informando a 

desistência da ação. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. De 

acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”. Observa-se no 

presente caso que não existe mais razão para existência da presente 

demanda, visto que perdeu seu objeto. A própria autora manifestou o 

desinteresse no prosseguimento do feito. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por desistência da parte 

autora. Sem custas. Transitada em julgado, certifique-se o necessário e 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito , 15 de abril de 2020.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000423-43.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DIDONE (EXECUTADO)

LUIS CARLOS DIDONE - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000423-43.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: LUIS CARLOS 

DIDONE - ME, LUIS CARLOS DIDONE Vistos etc. Cuida-se de execução 

proposta pelo REQUERENTE, em face do REQUERIDO, pelos fatos 

aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, sendo que foi 

noticiado o pagamento integral do débito. Vieram-se os autos à conclusão. 
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É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do pagamento integral 

da dívida executada, mister a extinção do presente processo. Com efeito, 

o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz que a execução deve 

ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso posto, e pelo que 

mais consta dos autos, EXTINGO a presente execução nos termos do art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Custas, caso existentes, 

conforme acordado. EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DO VALOR 

BLOQUEADO EM FAVOR DO REQUERIDO. Ao arquivo com baixa na 

distribuição. Às providências. Canarana, 30 de março de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000423-43.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DIDONE (EXECUTADO)

LUIS CARLOS DIDONE - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000423-43.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: LUIS CARLOS 

DIDONE - ME, LUIS CARLOS DIDONE Vistos etc. Cuida-se de execução 

proposta pelo REQUERENTE, em face do REQUERIDO, pelos fatos 

aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, sendo que foi 

noticiado o pagamento integral do débito. Vieram-se os autos à conclusão. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do pagamento integral 

da dívida executada, mister a extinção do presente processo. Com efeito, 

o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz que a execução deve 

ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso posto, e pelo que 

mais consta dos autos, EXTINGO a presente execução nos termos do art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Custas, caso existentes, 

conforme acordado. EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DO VALOR 

BLOQUEADO EM FAVOR DO REQUERIDO. Ao arquivo com baixa na 

distribuição. Às providências. Canarana, 30 de março de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000057-33.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GOMES (REQUERENTE)

CLEVERSON ANTONIO GOMES CIOTTI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON ANTONIO FERREIRA OAB - MT0006501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LEOPOLDO CIOTTI (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000057-33.2020.8.11.0029. 

INVENTARIANTE: CLEVERSON ANTONIO GOMES CIOTTI REQUERENTE: 

MARIA DE LOURDES GOMES DE CUJUS: PEDRO LEOPOLDO CIOTTI 

DECISÃO 1 – Presentes os requisitos da petição inicial, RECEBE-SE a 

petição de abertura de inventário. DEFIRO O PAGAMENTO de eventuais 

custas ao final do processo, anote-se. NOMEIA-SE como inventariante 

CLEVERSON ANTÔNIO GOMES CIOTTI (art. 617, I do CPC), devendo o 

mesmo ser intimado via DJE para prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 617, Parágrafo Único CPC), bem como para juntar aos 

autos as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subseqüentes (art. 

620, CPC). 2 – Apresentadas as primeiras declarações (item 1), CITEM-SE 

as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (art. 626, CPC), para 

que se manifestem sobre as declarações apresentadas pelo inventariante, 

podendo, no prazo comum de 15 dias, apresentar impugnação acerca dos 

bens, da nomeação do inventariante e da qualidade de quaisquer dos 

herdeiros (art. 627, CPC). 3 –Havendo concordância das Fazendas 

Públicas e do Ministério Público, quanto às primeiras declarações e quanto 

aos valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, INTIME-SE o inventariante para que apresente as 

últimas declarações (art. 636, CPC), devendo as partes ser ouvidas sobre 

estas no prazo comum de 15 (quinze) dias, prazo este em que deverá o 

autor proceder ao cálculo do tributo (art. 637, do CPC). 5 – Ao final, 

recolhido o imposto de transmissão a título de morte, apresentado o 

esboço da partilha final e acostada aos autos as certidões negativas de 

tributos Federais, Estaduais e Municipais, será julgada a partilha, conforme 

prevê o art. 654 do Código de Processo Civil. 6 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Canarana, 6 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-62.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LISANI TAINETE FUCHS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000036-62.2017.8.11.0029. REQUERENTE: LISANI TAINETE FUCHS 

FREITAS REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos. Considerando o 

decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela exequente. Expeça-se o Ofício Requisitório 

(RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a 

possibilidade de o exequente renunciar ao montante que exceder o limite 

legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o 

modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de 

cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, 

e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 7 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-41.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA GOMES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010111-41.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: MARIA SONIA GOMES 

BARBOSA EXECUTADO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos. Considerando 

o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela exequente. Expeça-se o Ofício Requisitório 

(RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a 

possibilidade de o exequente renunciar ao montante que exceder o limite 
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legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o 

modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de 

cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, 

e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 7 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-73.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010083-73.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: VERA LUCIA RODRIGUES DE 

ALMEIDA EXECUTADO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos. Considerando o 

decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela exequente. Expeça-se o Ofício Requisitório 

(RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a 

possibilidade de o exequente renunciar ao montante que exceder o limite 

legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o 

modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de 

cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, 

e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 7 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010081-06.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDA FERREIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010081-06.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: MARINALDA FERREIRA COSTA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos. Considerando o decurso 

de prazo sem manifestação da Fazenda Pública HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela exequente. Expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 7 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-90.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZE DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000157-90.2017.8.11.0029. REQUERENTE: KAROLINA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LAIZE DA COSTA LIMA Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pela autora no id. 31046075, proceda-se conforme requerido. 

Após, remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 7 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000353-89.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MIGUEL ACCADROLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PIRES FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000353-89.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: LUIS MIGUEL ACCADROLI 

EXECUTADO: JOSE PIRES FILHO Vistos. DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome do executado e, em caso de positivo, DETERMINO o 

bloqueio imediato, registrando-se a penhora do (s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida objeto da presente execução. PROCEDA-SE A 

SECRETARIA O DETERMINADO. Caso a consulta seja infrutífera, intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos, determino, desde já, o arquivamento dos autos até 

ulteriores deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito CANARANA, 31 de março de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000220-13.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PINTO PORTUGAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN SOBANIA WOWK OAB - PR48996 (ADVOGADO(A))

JULIA CAROLINA DE SOUZA MICHELS OAB - PR65394 (ADVOGADO(A))

STEFANI DE OLIVEIRA NYSSEN OAB - PR59452 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL LUIS FASOLO 04069275100 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000220-13.2020.8.11.0029. REQUERENTE: DIRCEU PINTO PORTUGAL 

REQUERIDO: MICHEL LUIS FASOLO 04069275100 Vistos, etc. 

Comunique-se ao juízo de origem a distribuição desta carta precatória. 

Cumpra-se a diligência deprecada, expedindo-se o necessário, servindo a 

cópia da própria carta precatória como mandado. Havendo necessidade 

de realização de atos pela parte interessada, intime-se para providências 

no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo de 30(trinta) dias sem 

manifestação, devolva-se a carta precatória à origem, com fundamento no 

art. 393 da CNGC-TJMT. Após o cumprimento integral da diligência 

deprecada, devolva-se a carta precatória à origem, independentemente de 

nova decisão judicial, com as homenagens e cautelas de estilo. 

CANARANA, 27 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000204-59.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCI FRANCISCO EPIFANIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000204-59.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: LUCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI EXECUTADO: MARCI FRANCISCO EPIFANIO Vistos, etc. 1– 

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob 

pena de penhora de bens. 2– Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução; caso o executado pague a 

dívida no prazo de 03 (três) dias os honorários serão reduzidos pela 

metade. 3– Não efetuado o pagamento no tríduo legal, deverá o Oficial de 

Justiça penhorar tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 

avaliando-os e intimando o executado da penhora e da avaliação 

realizadas. 4– Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A 

GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens 

equivalentes à integralidade do valor devido, é que poderá oferecer 

embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 

do FONAJE). 5– Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, ou não 

forem encontrados bens penhoráveis, a execução será extinta (art. 53, 

§4º da Lei 9.099/95). 6- Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) 

salários mínimos, não há obrigatoriedade de acompanhamento por 

advogado e, portanto, não haverá nomeação de advogado dativo por este 

juízo. 7– Nomeio o exequente como depositário do original do título 

executivo, devendo zelar pela sua integridade e apresenta-lo em juízo 

sempre que intimado, sob as penas da lei. Ressalto, ainda, que o 

ajuizamento em duplicidade de execução com base no mesmo título 

executivo constitui litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeitando o infrator às penas processuais, civis, disciplinares e 

criminais cabíveis. Fica condicionada a expedição do alvará de 

levantamento de valores ao prévio depósito em definitivo na Secretaria do 

original do título executivo, mediante certidão nos autos, o qual 

permanecerá por 05 (cinco) dias à disposição do executado para retirada; 

findo o prazo será destruído. 8 – Cumpra-se. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação. Conrado Machado Simão Juiz de Direito 

CANARANA, 23 de março de 2020.

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Despacho

DESPACHO

1298 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Chapada dos Guimarães

0750345-10.2019.8.11.0024

Vistos etc.

Considerando o teor do Ofício nº 65/2020 do Tabelionato de Registro de 

Imóveis, informando o já desmembramento em novas matrículas, das 

objetos do presente processo; Considerando que tal fato se deu antes da 

sentença dos presentes autos ser proferida; Considerando ainda que o 

objetivo da decisão é justamente resguardar direitos de terceiros, 

conforme fundamentado na sentença proferida em 4 de fevereiro de 2020; 

Determino o imediato bloqueio de todas as matrículas desmembradas 

daquelas que originaram o presente processo, com as mesmas 

advertências contidas na referida sentença, em atenção ao Princípio da 

Continuidade do Ato Registral.

Comunique-se o Tabelionato com urgência.

 Apresentada a comprovação da averbação, ao arquivo, uma vez que o 

presente processo já transitou em julgado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 15 de abril de 2020.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000812-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CINTRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CRISTINA NERIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MAURO CESAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para a AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 29/07/2020 às 

14:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000812-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CINTRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CRISTINA NERIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MAURO CESAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento dos mandados Ids. 

31301254 e 31301261, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000394-37.2020.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para a AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 05/08/2020 às 13:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000988-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZA GIOVANA CONRADO DE ANDRADE CHACHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CUSTODIO MARIANTE DA SILVA OAB - SP22664 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO APARECIDA COSTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMUNDO PONTONI MACHADO OAB - SP231901 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 1000988-85.2019.8.11.0024. 

REQUERENTE: HELIZA GIOVANA CONRADO DE ANDRADE CHACHA 

REQUERIDO: MARIA DA CONCEICAO APARECIDA COSTA DE ANDRADE 

Vistos, etc. Diante do teor da certidão de id 25999562 informando que a 

testemunha a ser ouvida perante este juízo reside atualmente na cidade de 

Paranatinga/MT (Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 140 - Bairro Nova 

Horizonte, Paranatinga - CEP 78870-000, celular (66) 98423-3383) e 

levando em consideração o caráter itinerante da missiva, remetam-se os 

autos à Comarca de Paranatinga/MT, para o necessário cumprimento, 

promovendo-se para tanto as baixas de estilo. Comunique-se ao juízo 

deprecante acerca da presente decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000561-25.2018.8.11.0024. 

AUTOR(A): MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO REU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando o teor da certidão de 

fls. 160/161, dando conta que o parcelamento deferido já foi devidamente 

cadastrado no sistema PJe, não há que se falar em incorreção por parte 

da Secretaria nesse sentido. Ademais, considerando já ter transcorrido o 

prazo para pagamento das aludidas parcelas, intime-se o autor, por 

intermédio do advogado constituído, para que, no prazo improrrogável de 5 

(cinco) dias, comprove o pagamento da integralidade de todas as parcelas 

referentes às custas, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75152 Nr: 2468-57.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Martins Silva, Janio Neves de Souza, 

Rosalina Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 DIANTE DO EXPOSTO julgo improcedente a denúncia e absolvo os 

acusados Jhonatan Martins da Silva e Rosalinda Miranda da Silva, o que 

faço com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal e 

absolvo Jânio Neves de Souza, nos termos do art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal.Deixo de condenar em custas processuais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cientifique-se o Parquet e ao advogado 

(DJE).Transitada em julgado, proceda-se com as anotações e 

comunicações devidas, arquivando-se o presente com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000185-05.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ROSANGELA BATISTA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR PROCESSO n. 

1000185-05.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: LUIZ NUNES DA SILVA POLO 

PASSIVO: Nome: ROSANGELA BATISTA PEREIRA, RG n.º 1993912-4 

SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 034.028.241-08, natural de Cuiabá/MT, 

filiação: Tarcio José Pereira e Cleuza Batista Belem Nome: AMILTON 

ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Cuiabá/MT, filiação: Anisio Almeida de 

França e Luzia Vicente dos Santos França FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como acerca 

da DECISÃO LIMINAR, abaixo transcrita, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL: O Requerente é tio da genitora dos 

menores Y. B. DOS S., nascida em 06 de julho de 2008 e L.B.P., nascido 

em 14 de outubro de 2010, conforme certidões de nascimento inclusas, 

estando sob seus cuidados desde o ano de 2014, quando a própria 

genitora os entregou para o Requerente. Os infantes possuem grande 

vínculo afetivo com o Requerente, conforme será devidamente 

comprovado por meio do interrogatório das testemunha e do relatório 

psicossocial que deverá ser realizado por determinação deste r.juízo. 

Quanto aos genitores dos infantes, cumpre registrar que desde de que 

foram entregues ao Requerente poucas vezes os Requeridos quiseram 

manter algum vínculo, porém sem jamais assumirem qualquer compromisso 

com a criação e educação das crianças. O Requerente cuida dos infantes 

como se fossem seus próprios filhos, fornecendo-lhes todos os cuidados 

de que necessitam. Apesar dos pais dos menores jamais terem 

contribuído financeiramente para os sustento dos mesmos, o Requerente 

nunca cobrou dos Requeridos o pagamento de pensão alimentícia arcando 

sozinho com todas as despesas das crianças. Desse modo, com a 

finalidade de formalizar a situação de fato, o Requerente achou por bem 

intentar a presente ação para obter, judicialmente, a guarda dos menores 

e, assim, continuar a fornecer a eles todos os cuidados necessários. 

DECISÃO: ...Diante das circunstâncias, dos fatos narrados na exordial, e 

em conformidade com os artigos 33 a 35 da Lei nº 8.069/90, defiro 

liminarmente a guarda provisória dos menores, Y. B. dos S. e L. B. P., em 

favor do requerente, tomando-se-lhe, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, mediante termo nos autos, obrigando-se à 

prestação de assistência material, moral, educacional e afetiva às 

crianças e sem prejuízo de ulterior revogação. Cite-se e intime-se a parte 

requerida pessoalmente (art. 695, §3°, CPC), com antecedência mínima de 
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20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, devendo o 

ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC). O 

mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1°, CPC). Advirta-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte 

requerida a não apresentação de contestação importará na aplicação da 

revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora (art. 344 CPC). Havendo acordo, colha-se o parecer o 

Ministério Público e, posteriormente, retorne o feito em conclusão. 

Contestada a ação (arts. 350 e 351 CPC), intime-se a parte requerente 

para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ELIANE ROSA CAMPOS, digitei. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) ELIANE ROSA CAMPOS 

RODRIGUES Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MASSAHARU ARAKI OAB - PR33824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR PROCESSO n. 

1000302-30.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 9.314,20 ESPÉCIE: 

[Consórcio, Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Endereço: Av. Presidente Kennedy, 2726, Centro, PALOTINA - PR - 

CEP: 85950-000 POLO PASSIVO: Nome: FABIO FERNANDES TEIXEIRA, 

brasileiro, solteiro, autônomo, CPF nº009.344.856-23, RG nºM8163139, 

data de nascimento: 18/09/1978. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contado 

da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento da dívida (Art. 

829, caput, do CPC), advertindo-o(a) de que, no caso de pronto 

pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a verba honorária fixada no 

despacho inicial será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

da data do prazo do edital, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A Exequente é credora do Executado de débito 

proveniente de Contrato de Consórcio e Contrato de alienação fiduciária 

em garantia. Através do Contrato de Consórcio (incluso) o Executado 

ingressou no grupo 258, cota 219, duração 63 meses, plano GOG – ONIX 

1.0 LS, obrigando-se pelo saldo devedor, na forma e condições 

estabelecidas. O Executado foi contemplado com o veículo objeto do 

plano, recebeu o crédito devido e optou pela aquisição do: “automóvel, 

marca General Motors, modelo Prisma 1.4L LT, ano/modelo 2011/12, 

chassi 9BGRP69X0CG230672, placa NTY-6674, renavam 00342931407”. 

Tal veículo foi entregue ao Executado mediante alienação fiduciária, 

contrato incluso, firmado com a Exequente e devidamente registrado nos 

órgãos competentes. DECISÃO: Vistos etc. Recebo a presente execução 

de título extrajudicial, pois, em princípio, trata-se de crédito certo, líquido e 

exigível, conforme determina o artigo 783 do Código de Processo Civil. 

Cite-se a parte executada para que pague o débito no prazo de 3 (três) 

dias, acrescidos dos consectários legais, conforme artigo 829 do Código 

de Processo Civil. De modo que “do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”. O devedor poderá 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, como consta no artigo 

915 do Código de Processo Civil. Não sendo a parte devedora encontrada, 

o que deverá ser prontamente certificado, proceda-se ao arresto, 

avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (artigo 831 do CPC), observada a indicação de bens 

pela parte credora (artigo 653 c/c artigos 652, § 2º e 655 CPC). Citada a 

parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo assinalado, 

proceda-se à penhora, avaliação e remoção de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do crédito exequendo (artigo 831 do CPC). 

Conforme o disposto no artigo 827 do Código de Processo Civil fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, 

em vista do trabalho despendido na presente, reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, conforme dispõe o § 1° do referido dispositivo 

legal. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ADVERTÊNCIAS: 1) O executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC/2015), contado da data 

de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 915 c/c 231 

CPC/2015); 2) No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido 

de custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer o 

pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015); 3) 

No caso de integral pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC/2015); 4) Antes de adjudicados ou alienados os bens, o 

executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 
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custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC/2015). VALOR DO 

DÉBITO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Valor do Débito: 

R$9,314.20. Honorários Fixados: 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANE 

ROSA CAMPOS, digitei. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000022-25.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ATAIDE DE SOUZA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR PROCESSO n. 

1000022-25.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Dano 

Ambiental]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) POLO ATIVO: Nome: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

Tiradentes, 515, Centro, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO ATAIDE DE SOUZA, CPF 

nº 268.393.345-20. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A presente ação se funda no 

Inquérito Civil Público (SIMP n. 003253-005/2015), instaurado para 

averiguar reclamação registrada na Ouvidoria do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso aduzindo, em síntese, a existência de suposto 

galpão de armazenamento clandestino de agrotóxico. Como diligência 

inicial, o Órgão Ministerial solicitou que fosse encaminhado ofício ao 

Comando da Polícia Ambiental, para que averiguasse a possível 

ocorrência de crime ambiental (Lei Federal n. 7.802/89) no local descrito 

na reclamação e, acaso constatem a ocorrência, tomem todas as 

providências cabíveis. No dia 12 de julho de 2017, em atendimento à 

solicitação ministerial, policiais militares de proteção ambiental 

deslocaram-se ao local, situado na estrada vicinal, Zona Rural, 

Assentamento Santa Amélia, Fazenda Bahia, no município de Nova 

Brasilândia. Durante a vistoria, os policiais constatam que o requerido 

FRANCISCO ATAÍDES DE SOUZA estava armazenando, guardando, tendo 

em depósito e usando produtos ou substâncias tóxicas, perigosas ou 

nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 

exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. De acordo 

com o relatório técnico n º 178/1ª- CIAPMPA/BPMPA/2017 “(…) aos 07 

dias do mês de julho do ano de 2017 às 8h00min a guarnição da Polícia 

Militar Ambiental, composta pelo 3º SGT Ademilson e o CB PM Vivaldo, 

deslocou até o Município de Nova Brasilândia/MT, em atendimento a 

denúncia de venda e armazenamento ilegal de agrotóxicos em desfavor 

do Sr. Francisco Ataídes de Souza, conhecido como Baiano das moças, 

referente ao ofício nº 396/2017, protocolo SIMP: 003253-005/2015 do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Município de Chapada dos 

Guimarães. Ao chegarmos na cidade de Nova Brasilândia solicitamos 

apoio da Polícia Militar da referida cidade, o 3º SGT J. Maria e SD PM J. 

Cavalcante que nos acompanhou na diligência. Chegamos no local da 

denúncia na gleba Santa Amélia na propriedade rural do Sr. Uesley de 

Almeida Souza filho do denunciado, o mesmo ao avistar a guarnição se 

aproximar de sua residência evadiu-se tomando rumo ignorado dentro da 

mata, em vistoria na propriedade foi localizado uma embalagem de 

agrotóxico a menos de 12 metros da residência a céu aberto depositado 

diretamente no solo, estando armazenado em desacordo com as 

exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Foi localizado 

também em sua residência uma espingarda do calibre 28 e diversas 

munições de vários calibres, conforme especificado no Termo de 

Apreensão e uma motosserra da marca hunqvarna. Após o ocorrido 

deslocamos até a propriedade do Sr. Francisco Ataídes de Souza 

(denunciado) e em vistoria localizamos na varanda da propriedade da 

família uma embalagem de 20 litros de agrotóxico da marca nortox glifosato 

480 BR, classe herbicida, sendo o lote nº 036-15-63350, com validade 

vencida em maio de 2017, onde foi solicitado do Sr. Francisco o receituário 

agronômico e nota fiscal (recibo), o mesmo declarou possuir, mas não 

localizou a referida documentação. Diante das divergências constatadas, 

o Sr. Francisco Ataídes foi infracionado por adquirir e armazenar 

agrotóxico e afins para o consumo final em desacordo com as leis e 

normativa pertinentes. A fiscalização se deu de acordo com as leis e 

normativa pertinentes; lei federal 7.802/89; lei estadual 7.862/02; lei 

estadual 8.588/06 e NBR 9843-3:2013. Onde o Sr. Francisco Ataídes de 

Souza foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Chapada dos 

Guimarães para as demais providências cabíveis.” Portanto, em razão dos 

fatos acima narrados, impõe-se o ajuizamento da presente Ação Civil 

Pública Ambiental, em face de FRANCISCO ATAÍDE DE SOUZA, por estar 

estava armazenando embalagem de agrotóxicos de forma indevida, sem 

nenhum tipo de proteção, conforme auto de infração de nº 164869, autos 

de inspeção nº 159965 e n° 159966 e termo de apreensão nº 163452, 

todos em anexo. DECISÃO: Defiro o pedido de citação por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, hipótese em que deverão ser estritamente 

observados os requisitos do art. 257 do Código de Processo Civil. No 

edital de citação deverão constar as advertências à parte requerida de 

que poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, e de que a não apresentação de contestação importará na aplicação 

da revelia, caso em que será nomeado curador especial para promoção 

de sua defesa (art. 257, IV, Código de Processo Civil). Desde já, caso a 

parte requerida não manifeste e/ou apresente defesa no prazo assinalado 

(o que deverá ser certificado), com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública da Comarca 

como curadora especial da parte requerida (citada por edital e revel), a 

qual deverá ser intimada para apresentação de contestação no prazo 

legal. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a 

parte oponente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 
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de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ELIANE ROSA CAMPOS, digitei. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) ELIANE ROSA CAMPOS 

RODRIGUES Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002676-82.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISIAN CAROLINE BATISTA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1002676-82.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 10.716,58 ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: AYMORE Endereço: BANCO 

SANTANDER, 474, RUA AMADOR BUENO 474, SANTO AMARO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: POLO PASSIVO: Nome: CHRISIAN CAROLINE BATISTA 

SILVA Endereço: AC CHAPADA DOS GUIMARÃES, RUA FERNANDO 

CORREA 848, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-970 FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

por meio do seu advogado(a), para no prazo de 15 dias, manifestar-se 

nos autos acerca da Certidão do Oficial de Justiça ID 29951029, dando 

prosseguimento ao feito, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87921 Nr: 360-84.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Martins Monteiro, Jackeline Ataide de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Martins Monteiro, Cicero Martins 

Monteiro, Maria Martins Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO RAMOS DE ALMEIDA 

- OAB:21.608, JOSE DE ALENCAR SILVA - OAB:7359, LILIAN MILLER 

DE ALMEIDA - OAB:12022

 (...)

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido liminar, 

ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil.

 2 – Diante da urgência da situação narrada, INTIMEM-SE todos os 

herdeiros para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca dos pedidos 

formulados nas petições de ref. 76 e ref. 83, notadamente para 

informarem se concordam com os pleitos ali formulados.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000164-92.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

YASSER DA SILVA KHALAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM OAB - MT3210-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE SOUZA BONFIM OAB - MT19247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA BASILIO DA SILVA (REU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – DEFERE-SE o pedido de 

id. para o fim de autorizar o parcelamento em 6 (seis) prestações do 

pagamento da taxa judiciária e custas judiciais, com espeque no artigo 98, 

§6º do CPC c/c artigo 468, §§6º e 7º da CNGC[1]. 2 – Em atenção ao 

Ofício-Circular n. 04/2018/GAB/J-Aux, ENCAMINHE-SE por e-mail cópia 

desta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço 

dca@timt.jus.br, órgão responsável pelo lançamento das informações no 

sistema de arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle 

da modalidade de pagamento. 3 – Após o registro das informações, a 

parte deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

— www.tjmt.jus.br e clicar no link "Emissão de Guias Online" escolher a 

opção "Distribuição/Mediação" na coluna "Primeira Instância — 

Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: "Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia", momento em que o advogado ou a parte 

emitirá a guia para o devido pagamento. INTIME-SE a parte autora para dar 

início ao procedimento para pagamento e comprovar no processo em até 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 4 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 16 de abril de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] §6º O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. §7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-88.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUERSON PIRES ALMEIDA OAB - MT28115/O (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000507-88.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

ARAUJO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA 

NASCIMENTO DE SOUZA, JAQUERSON PIRES ALMEIDA POLO PASSIVO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-73.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000508-73.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:EDEMIR ALVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-57.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILFRIDO BAZAN BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR 

PROCESSO n. 1000425-57.2020.8.11.0024 Valor da causa: R$ 13.825,82 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

WILFRIDO BAZAN BRITO Endereço: João de Barro, sn, SÃO SEBASTIÃO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 

ARANHA, 100, Torre Olavo Setubal, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 04344-902 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 14:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). CHAPADA DOS GUIMARÃES, 16 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Edgar José de Oliveira Auxiliar 

judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000813-05.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000813-05.2020.8.11.0009. AUTOR(A): CARLOS 

JOSE DE SOUSA REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o 

benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser 

revisto a qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte 

ou acaso se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência 

econômica. A tutela de urgência, prevista no art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Preceitua o art. 203, inc. V, da Constituição 

Federal que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos, dentre outros, a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
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possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. Conforme o art. 20, § 2º, da Lei nº 

8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, com a 

redação dada pela Lei nº 12.470/11, conceitua-se a pessoa com 

deficiência “aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Avançando a leitura do mesmo artigo, o § 10º orienta: “considera-se 

impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que 

produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos”. Com a devida 

licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não são aptos 

ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, vez que 

os documentos médicos apresentados são insuficientes para comprovar o 

impedimento de longo prazo, fator imprescindível para atestar a condição 

de deficiência. Ademais, não restou claro o preenchimento do requisito 

insculpido no inc. I do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, que considera 

incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário-mínimo. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o 

que será possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, 

para aferir se a parte autora tem ou não direito à percepção do benefício 

assistencial vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, 

NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do 

NCPC. Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para 

impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002180-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GONAIRA BORGES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002180-35.2018.8.11.0009. AUTOR(A): GONAIRA 

BORGES VIEIRA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos 

pela parte embargante em face de decisão proferida por este Juízo. Narra 

a parte embargante, em suma, que a decisão supracitada possuiria vício, 

pois não analisou os documentos juntados pela parte autora, 

especificamente as que demonstram o labor em regime de economia 

familiar por tempo equivalente ao de carência do benefício requerido. Os 

embargos de declaração foram opostos tempestivamente, consoante 

certidão retro. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na forma do art. 1.022 

do CPC, são cabíveis os embargos de declaração para aclarar a decisão 

obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material. É 

de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes. Todavia, a 

atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é exceção 

à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da correção de 

premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que, 

sanada a omissão/contradição/obscuridade, haja necessidade de 

alteração substancial no decisum. Perlustrando os autos, denoto que a 

parte embargante, em verdade, discorda da tese jurídica adotada pelo 

Juízo quando da fundamentação do decisório, manejando os embargos 

declaratórios em voga com o escopo de modificar o teor da decisão. Com 

efeito, o Juízo prolator da decisão embargada, em análise às 

circunstâncias dos autos, ditou seu convencimento no sentido de que, não 

restou demonstrado o exercício de atividade rural por tempo equivalente 

ao de carência do benefício requerido, razão pela qual determinou a 

emenda à inicial. Ora, a omissão a que se prestam a sanar os embargos 

de declaração é aquela relacionada à ausência de apreciação dos 

pedidos formulados pelas partes, a obscuridade consiste na falta de 

clareza na fundamentação e a contradição da decisão corresponde aos 

fundamentos do próprio julgado, jamais a contrariedade à lei, ao 

entendimento do Juízo ou da parte, muito menos à prova dos autos, sendo 

que nenhum dos vícios arrolados é visto na decisão objurgada. Dessa 

forma, uma vez que a decisão está livre de mácula apta a ensejar o 

manejo dos embargos de declaração, o não acolhimento do recurso é 

medida que se impõe. Repise-se que é a existência efetiva de omissões, 

obscuridades ou contradições o que delimita o núcleo jurídico dos 

embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação 

do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. 

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo, e, no 

mérito, NÃO ACOLHO a pretensão nele deduzida, vez que não presentes 

quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Todavia, considerando que 

este Magistrado não coaduna com o entendimento adotado por seu 

antecessor, RECEBO a inicial independentemente da juntada de novos 

documentos e passo a impulsionar o feito nos seguintes termos: O artigo 

300 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da requerente, 

pois, apesar dos documentos acostados na inicial, dando conta do seu 

contato com a atividade rural, necessária se faz a dilação probatória, 

através de provas testemunhais, a fim de se verificar, pelos depoimentos, 

a comprovação da atividade rural exercida pela mesma, em completa 

consonância com os documentos trazidos a baila, e pelo lapso temporal de 

exercício de atividades rurícolas exigido como carência nos termos 

insertos do art. 143 da Lei 8.213/91. Por fim, também ausente o requisito 

do perigo na demora, porquanto não ficou satisfatoriamente demonstrado 

que a parte não possui outros meios de subsistência. Portanto, 

inexistentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a 

concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura digital. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001056-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTER FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001056-17.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

ESTER FERREIRA DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de embargos de declaração com 

efeitos infringentes opostos pela parte embargante em face de decisão 

proferida por este Juízo. Narra a parte embargante, em suma, que a 

decisão supracitada possuiria vício, pois não analisou os documentos 

juntados pela parte autora, especificamente as que demonstram o labor 

em regime de economia familiar por tempo equivalente ao de carência 

exigido na tabela progressiva constante do art. 142 da citada Lei 8.213/91. 

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, consoante 

certidão retro. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na forma do art. 1.022 

do CPC, são cabíveis os embargos de declaração para aclarar a decisão 

obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material. É 

de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes. Todavia, a 

atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é exceção 

à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da correção de 

premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que, 

sanada a omissão/contradição/obscuridade, haja necessidade de 
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alteração substancial no decisum. Perlustrando os autos, denoto que a 

parte embargante, em verdade, discorda da tese jurídica adotada pelo 

Juízo quando da fundamentação do decisório, manejando os embargos 

declaratórios em voga com o escopo de modificar o teor da decisão. Com 

efeito, o Juízo prolator da decisão embargada, em análise às 

circunstâncias dos autos, ditou seu convencimento no sentido de que, não 

restou demonstrado o exercício de atividade rural por tempo equivalente 

ao de carência exigido na tabela progressiva constante do art. 142 da 

citada Lei 8.213/91, razão pela qual indeferiu o pedido de tutela de 

urgência. Ora, a omissão a que se prestam a sanar os embargos de 

declaração é aquela relacionada à ausência de apreciação dos pedidos 

formulados pelas partes, a obscuridade consiste na falta de clareza na 

fundamentação e a contradição da decisão corresponde aos fundamentos 

do próprio julgado, jamais a contrariedade à lei, ao entendimento do Juízo 

ou da parte, muito menos à prova dos autos, sendo que nenhum dos 

vícios arrolados é visto na decisão objurgada. Dessa forma, uma vez que 

a decisão está livre de mácula apta a ensejar o manejo dos embargos de 

declaração, o não acolhimento do recurso é medida que se impõe. 

Repise-se que é a existência efetiva de omissões, obscuridades ou 

contradições o que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, 

objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, 

expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. Ante o exposto, 

CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NÃO 

ACOLHO a pretensão nele deduzida, vez que não presentes quaisquer 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Todavia, considerando que este 

Magistrado não coaduna com o entendimento adotado por seu antecessor, 

REVOGO as disposições finais da decisão retro e passo a impulsionar o 

feito nos seguintes termos: Deixo de designar audiência de conciliação, 

tendo em vista o disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, 

no qual se expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação 

em atos desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura digital. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001461-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

SILENE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001461-87.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: 

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA, SILENE DA SILVA Vistos. Cuida-se de 

ação de execução de título extrajudicial em que são partes as em epígrafe. 

Entre um ato e outro, as partes celebraram acordo e pugnaram pela 

homologação do acordo. É o sucinto relatório. DECIDO. Na forma do art. 3º, 

§ 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial. Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em 

vigor impôs aos agentes processuais que mantivessem os olhares 

volvidos à autocomposição da lide. Impende ressaltar que a 

autocomposição é a melhor forma de pacificação do conflito, eis que as 

próprias partes decidem o que é o mais adequado para por termo àquele 

entrevero que os levaram a procurar o Poder Judiciário. Dentro desse 

escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o aspecto legal do 

acordo formulado entres as partes, deixando de homologá-lo apenas 

quando contrário ao ordenamento jurídico vigente. Nesta senda, uma vez 

que aparentemente o acordo firmado entre as partes encontra guarida na 

lei, não há óbice à sua homologação. Ressalte-se que, tendo em vista a 

quitação da dívida, os bens ou valores possivelmente constritos devem 

ser desbloqueados. Ante o exposto, em consonância com o ente 

ministerial, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC. Frise-se que o arquivamento dos autos não 

importará prejuízo às partes, considerando a possibilidade de se requerer 

a qualquer momento o desarquivamento para o cumprimento da avença. 

Custas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, não 

havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, nos 

termos do § 2º, do art. 90, do CPC, salvo se beneficiárias da justiça 

gratuita. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000338-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA APARECIDA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000338-83.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ALMERINDA 

APARECIDA VIEIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em que pese o 

entendimento do colega Magistrado exarado no decisum retro, que 

determinava, primeiro, a realização de perícia judicial para, depois, 

proceder com a citação da parte requerida para contestar a demanda, não 

coaduno com esse posicionamento, porquanto entendo que as ações 

previdenciárias deverão seguir o rito próprio estabelecido na legislação 

processual vigente, o qual não traz prejuízo às partes e obsta futura 

alegação de nulidade. Assim, REVOGO a decisão anterior, na parte em 

que nomeia perito judicial, e passo a analisar o pedido de tutela de 

urgência requerido na inicial. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Com a devida licença, entendo que os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar dos documentos 

médicos particulares atestando a sua enfermidade, não é possível 

constatar, de plano, que a parte requerente possui condição de segurada 

especial da seguridade social, haja vista a necessidade de se provar a 

efetiva atividade rural. Ademais, o teor dos documentos médicos juntados 

pela parte autora conflita com a perícia do INSS, que não constatou a 

incapacidade para o trabalho, não restando clara, portanto, a 

incapacidade laborativa da parte. Assim, é necessária a melhor elucidação 

dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição 

exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração 

do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-90.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA LOPES LEITE OAB - 031.029.892-09 (REPRESENTANTE)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000441-90.2019.8.11.0009. AUTOR(A): A. L. D. 

REPRESENTANTE: VANESSA LOPES LEITE REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. CHAMO O 

FEITO À ORDEM. Em que pese o entendimento do colega Magistrado 

exarado no decisum retro, que determinava, primeiro, a realização de 

perícia judicial para, depois, proceder com a citação da parte requerida 

para contestar a demanda, não coaduno com esse posicionamento, 

porquanto entendo que as ações previdenciárias deverão seguir o rito 

próprio estabelecido na legislação processual vigente, o qual não traz 

prejuízo às partes e obsta futura alegação de nulidade. Assim, REVOGO a 

decisão anterior, na parte em que nomeia perito judicial, e passo a analisar 

o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. A tutela de urgência, 

prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Preceitua o art. 203, 

inc. V, da Constituição Federal que a assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos, dentre outros, a garantia de um salário mínimo 

de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei. Conforme o art. 20, § 2º, 

da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, 

com a redação dada pela Lei nº 12.470/11, conceitua-se a pessoa com 

deficiência “aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Avançando a leitura do mesmo artigo, o § 10º orienta: “considera-se 

impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que 

produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos”. Com a devida 

licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não são aptos 

ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, vez que 

os documentos médicos apresentados são insuficientes para comprovar o 

impedimento de longo prazo, fator imprescindível para atestar a condição 

de deficiência. Ademais, não restou claro o preenchimento do requisito 

insculpido no § 3º do art. 20 do CPC, que considera incapaz de prover a 

manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

parte autora tem ou não direito à percepção do benefício assistencial 

vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-54.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SOUTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000327-54.2019.8.11.0009. AUTOR(A): GENESIO 

SOUTO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em que pese o entendimento 

do colega Magistrado exarado no decisum retro, que determinava, 

primeiro, a realização de perícia judicial para, depois, proceder com a 

citação da parte requerida para contestar a demanda, não coaduno com 

esse posicionamento, porquanto entendo que as ações previdenciárias 

deverão seguir o rito próprio estabelecido na legislação processual 

vigente, o qual não traz prejuízo às partes e obsta futura alegação de 

nulidade. Assim, REVOGO a decisão anterior, na parte em que nomeia 

perito judicial, e passo a analisar o pedido de tutela de urgência requerido 

na inicial. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Com a devida licença, entendo que os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar de existir 

documento médico particular atestando sua enfermidade, o seu teor 

conflita com a perícia do INSS, não restando clara a incapacidade 

laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, 

o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, 

para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração do benefício 

previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001190-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001190-44.2018.8.11.0009. REQUERENTE: D. D. D. 

O. REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em que pese o entendimento do colega 

Magistrado exarado no decisum retro, que determinava, primeiro, a 

realização de perícia judicial para, depois, proceder com a citação da parte 

requerida para contestar a demanda, não coaduno com esse 

posicionamento, porquanto entendo que as ações previdenciárias deverão 

seguir o rito próprio estabelecido na legislação processual vigente, o qual 

não traz prejuízo às partes e obsta futura alegação de nulidade. Assim, 

REVOGO a decisão anterior, na parte em que nomeia perito judicial, e 

passo a analisar o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. A 

tutela de urgência, prevista no art. 300, caput, do Código de Processo 

Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Preceitua o art. 203, inc. V, da Constituição Federal que a 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos, dentre outros, a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. Conforme o art. 20, § 2º, da Lei nº 

8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, com a 

redação dada pela Lei nº 12.470/11, conceitua-se a pessoa com 

deficiência “aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
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diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Avançando a leitura do mesmo artigo, o § 10º orienta: “considera-se 

impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que 

produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos”. Com a devida 

licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não são aptos 

ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, vez que 

apesar dos documentos médicos dando conta da sua enfermidade, não 

restou claro o preenchimento do requisito insculpido no § 3º do art. 20 do 

CPC, que considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

percepção do benefício assistencial vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação, 

tendo em vista o disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, 

no qual se expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação 

em atos desta natureza. CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 

183, NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 

do NCPC. Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para 

impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001263-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SONIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001263-16.2018.8.11.0009. AUTOR(A): RAIMUNDA 

SONIA DE ALMEIDA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em que pese o entendimento 

do colega Magistrado exarado no decisum retro, que determinava, 

primeiro, a realização de perícia judicial para, depois, proceder com a 

citação da parte requerida para contestar a demanda, não coaduno com 

esse posicionamento, porquanto entendo que as ações previdenciárias 

deverão seguir o rito próprio estabelecido na legislação processual 

vigente, o qual não traz prejuízo às partes e obsta futura alegação de 

nulidade. Assim, REVOGO a decisão anterior, na parte em que nomeia 

perito judicial, e passo a analisar o pedido de tutela de urgência requerido 

na inicial. A tutela de urgência, prevista no art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da requerente. 

De proêmio, cumpre esclarecer que os benefícios de auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez estão revestidos da cláusula rebus sic 

stantibus, a indicar que perduram enquanto presentes os motivos (no 

caso, a incapacidade laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que 

estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a 

autarquia submeter a parte autora à perícia médica, a teor do disposto no 

dispositivo legal acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento, 

na via judicial, do direito ao recebimento de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez não garante à parte autora a percepção 

perpétua do benefício e a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, 

apesar da existência de documentos médicos particulares atestando a 

enfermidade da parte autora, o seu teor conflita com a perícia do INSS 

quanto à incapacidade para o trabalho. Ademais, a parte requerente não 

juntou documentos médicos atualizados, isto é, produzidos após a data da 

cessação do benefício, que comprovem a sua incapacidade total para o 

labor, não restando clara, portanto, a incapacidade laborativa da parte. 

Esclarece-se que exames, receituários e encaminhamentos médicos, 

embora possam indicar a presença de eventual enfermidade, não são 

aptos a evidenciar, por si só, a incapacidade para o trabalho. Ora, 

hipoteticamente falando, pode ser que a doença acometida pela parte não 

gere incapacidade para o labor. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

manutenção do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000452-22.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000452-22.2019.8.11.0009. AUTOR(A): VILSON DE 

JESUS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. CHAMO 

O FEITO À ORDEM. Em que pese o entendimento do colega Magistrado 

exarado no decisum retro, que determinava, primeiro, a realização de 

perícia judicial para, depois, proceder com a citação da parte requerida 

para contestar a demanda, não coaduno com esse entendimento, 

porquanto entendo que as ações previdenciárias deverão seguir o rito 

próprio estabelecido na legislação processual vigente, o qual não traz 

prejuízo às partes e obsta futura alegação de nulidade. Assim, REVOGO a 

decisão anterior, na parte em que nomeia perito judicial, e passo a analisar 

o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. A tutela de urgência, 

prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os 

autos, sob um juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do 

direito da requerente. De proêmio, cumpre esclarecer que os benefícios de 

auxílio doença e aposentadoria por invalidez estão revestidos da cláusula 

rebus sic stantibus, a indicar que perduram enquanto presentes os 

motivos (no caso, a incapacidade laboral) que lhe deram origem. A 

propósito, é o que estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 

101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e 

o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do 

benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, 

processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e 

tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de 

sangue, que são facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de 

a autarquia submeter a parte autora à perícia médica, a teor do disposto 

no dispositivo legal acima transcrito, de sorte que mesmo o 

reconhecimento, na via judicial, do direito ao recebimento de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não garante à parte autora 

a percepção perpétua do benefício e a salvo de avaliação médica do INSS. 

No caso, apesar da existência de documentos médicos particulares 

atestando a enfermidade da parte autora, nenhum deles atesta a 

incapacidade total e permanente para o trabalho, aliás, existe um único 

atestado médico (id. 18555411), lavrado em data anterior à cessação do 

benefício, que sugere o afastamento de sessenta (60) dias, não restando 

clara a incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

manutenção do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 
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os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001015-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GONZAGA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000467-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA APARECIDA SAMPAIO (REQUERENTE)

ANTONIO BEZERRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000467-59.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

SANTINA APARECIDA SAMPAIO, ANTONIO BEZERRA SAMPAIO 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA LÍDER Vistos, 

etc. 1. Indefiro o pleito de Id. 19862937, uma vez que, analisando os autos, 

a parte está regularmente representada (Id. 5766394 e 5766426) e, 

também, cadastrada nos autos. 2. INTIME-SE a parte requerida novamente 

para que promova o pagamento via depósito judicial dos honorários 

fixados, no prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar nos autos. 3. 

Após, cumpra-se os itens remanescentes da r. decisão de Id. 19672696. 

Às providências. Colíder, Data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000426-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DUTRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Vista as Partes Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAÇÃO 

das partes, através dos seus respectivos patronos, para pugnar o que 

entender de direito, acerca dos ofícios requisitórios acostados aos autos 

de ids: 31284568 e 31284569, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000524-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 16/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA YAGUCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000168-48.2018.8.11.0009. AUTOR(A): PATRICIA 

YAGUCHI. REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Vistos, 

etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício 

de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por Patricia Yaguchi em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a autora, em síntese, que em 

razão das enfermidades que lhe acometem encontra-se incapacitada para 

seu labor habitual. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial 

por este Juízo (ID. 11780080), fora deferido os benefícios da justiça 

gratuita bem como a tutela antecipada, determinada a realização de perícia 

médica e citação da requerida para apresentar defesa. Na sequência, 

aportou aos autos o resultado do laudo médico pericial (ID. 19327486). 

Devidamente citada, a requerida deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação (certidão de ID. 27957259). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, vale 

registrar que a requerida conforme certificado pela Secretaria de Vara (ID. 

27957259), deixou transcorrer o prazo in albis sem apresentar 

contestação, razão pela qual, DECRETO SUA REVELIA. Todavia, não se 

aplicam os seus efeitos, uma vez que, se trata de direito indisponível. 2 - 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do Código 

de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “Art. 355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver 

necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349”. 3 - Logo, estando devidamente instruído o feito e, não 
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havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao mérito. In casu, 

nota-se que a controvérsia do embate recaía sobre um único aspecto, 

qual seja, o fato de a autora comprovar sua incapacidade para o trabalho, 

uma vez que a qualidade de segurada restou comprovada através da 

CTPS (ID. 11612429) e do ID. 11614606. Nesse passo, dispõe o artigo 1º 

da Lei 8.213/91, que: “A Previdência Social, mediante contribuição, tem por 

fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 

avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca do tema, Sérgio 

Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento da Seguridade 

Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e de instituições 

destinado a estabelecer um sistema de proteção social, mediante 

contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de 

subsistência do segurado e a sua família, quando ocorrer certa 

divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 19 ed. São 

Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a Constituição 

Federal de 1.988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: “A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Com 

efeito, compulsando os presentes autos, verifico que restou comprovado 

a qualidade de segurada da requerente bem como carência necessária 

para perceber o benefício pleiteado. Ainda, consoante perícia médica, há 

confirmação de que a autora esteve incapacitada para o seu trabalho 

habitual, uma vez que foi diagnosticado pela médica perita, Dra. Letícia 

Rosa de Andrade, inscrita no CRM-MT sob n. 9.120, estar acometida de 

“bursite”. Os documentos retromencionados informam categoricamente a 

contribuição feita pelo período mínimo de carência exigida por lei, assim 

como fora constatada pela médica perita a incapacidade da autora para o 

exercício de suas atividades profissionais pelo período de 6 (seis) meses. 

Desta forma, considerando a condição de segurada e a existência de 

incapacidade laborativa, entendo, que a autora evidentemente preenche 

os pressupostos para o deferimento do benefício de auxílio-doença, 

consoante o disposto no art. 59 da Lei n. 8.213/91, ao tempo em que sua 

enfermidade lhe incapacitava. Vejamos alguns trechos do laudo pericial, 

em síntese (ID. 19327486): B – Conclusão. Resposta: “Considero a autora 

com incapacidade total e temporária ao trabalho. Sugiro um periodo de 

afastamento do trabalho por mais seis meses para que se recupere com o 

tratamento proposto, podendo retornar à sua atividade laboral habitual”. 

(conclusão da Expert – ID. 19327486, pág. 3) 3) Havendo possibilidade da 

requerente desenvolver suas atividades habituais e laborativas, quais 

seriam elas e qual prejuízo no tocante a readaptação? Resposta: “há 

incapacidade total e temporária.” (quesito da autora – ID. 19327486, pág. 

4) 12) Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à 

incapacidade total ou parcial? Resposta: “Total.” (quesito do INSS – ID. 

19327486, pág. 9) 13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga 

a Sra. perita, se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente 

ou temporária ? Resposta: “Temporária.” (quesito do INSS – ID. 19327486, 

pág. 9) [...] Nesse sentido, vislumbra-se do laudo pericial que a autora 

esteve incapaz de exercer seu labor habitual, sendo que o prazo para 

retorno (recuperação e/ou reabilitação) deste ao trabalho, conforme 

categoricamente afirmado pela Expert: “Acredito que com tratamento 

adequado, a autora apresentará remissão dos sintomas referidos e 

poderá retornar ao trabalho em seis meses de tratamento ideal.” (sic) – 

item 16 – quesito do INSS – ID. 19327486, pág. 10. Portanto, no que tange 

ao termo inicial do benefício, consoante entendimento jurisprudencial, 

tenho que é devido o pagamento do auxílio-doença desde a data da 

cessação do benefício na via administrativa (DIB – 08/11/2017 – ID. 

11614606). No tocante à data da cessação do benefício, conforme 

consignado pela Expert, o prazo para o autor se reabilitar para o exercício 

de suas funções habituais, se daria em 6 (seis) meses. Nesse sentido, 

tendo em vista que a perícia médica se realizou em 25/07/2018 (ID. 

19327486), tenho que é devido o pagamento de auxílio-doença até 

25/01/2019 (DCB). Comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS ao pagamento correspondente ao Benefício de 

Auxílio-Doença à autora, Patricia Yaguchi, pelos períodos (DIB) – 

08/11/2017 até 25/07/2019 - (DCB), no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, 

devidamente atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros para 

implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da 

Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 784.037.151-53. Nome 

da Mãe: Angela Maria da Silva Yaguchi. Nome da segurada: Patricia 

Yaguchi. Endereço da segurada: Rua Apiacás, n. 163, Setor Sul, CEP: 

78.500-000 Colíder/MT. Benefício concedido: Auxílio-doença. DIB: 

08/11/2017 – data da cessação do benefício na via administrativa. DCB: 

25/07/2019. 4 - DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade do auxílio-doença que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da enfermidade, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. Outrossim, Destarte, nada obstante tenha 

este Juízo em análise sumária quando do recebimento da exordial 

entendido ser possível o deferimento da tutela antecipada para receber o 

Benefício de Auxílio-Doença logo no início da demanda, neste momento 

deflui-se dos autos, em especial ao laudo médico pericial, que os 

pressupostos para sua manutenção estão ausentes, motivo pelo qual, 

REVOGO-A. Por fim, ante a revogação da tutela antecipada, OFICIE-SE 

com URGÊNCIA o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais, para cessar o benefício de 

auxílio-doença que havia sido implantado em favor do autor mediante 

ordem judicial, caso já não tenha feito. Neste passo, cumpre consignar 

que “não há que se falar em devolução de parcelas recebidas pela parte 

autora, a título de benefício de auxílio-doença, tendo em vista sua natureza 

alimentar e a boa-fé do demandante, além de terem sido recebidas por 

força de determinação judicial”. (TRF-3 - AC 0034577-38.2012.4.03.9999 – 

Décima Turma – Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 

de março de 2013). Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. 5 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com 

outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que 

a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 

148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

7 - Sem custas, na forma da Lei. 8 - E, por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). 9 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens. 10 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em quinze (15) dias. 11 - Diante da eventual preclusão 

da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 

475, § 2º Código de Processo Civil). P.R.I.C. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000020-08.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON FERNANDO MOREIRA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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DESPACHO Processo: 1000020-08.2016.8.11.0009. AUTOR(A): 

WELLITON FERNANDO MOREIRA BARROS RÉU: TELEFONICA BRASIL S/A 

/VIVO S/A Vistos, etc. A determinação de Id. 22218151 fora devidamente 

cumprida, conforme documentos acostados ao Id. 26891646. Assim, a fim 

de dar regular andamento ao feito, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. Às 

providências. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000621-09.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (REQUERIDO)

JOÃO DENILSON FABRICIO (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA MOTT GALVAO DE ARRUDA FABRICIO (REQUERIDO)

ANA CLAUDIA MARUSCHI MOTT DE ARRUDA (REQUERIDO)

DOMINIQUE PINHEIRO GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO (REQUERIDO)

TANIA CRISTINA LAMESA MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

CECILIA MARIA MOTT GALVAO DE ARRUDA BARRIENTOS (REQUERIDO)

RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

PEDRO SERGIO BARRIENTOS (REQUERIDO)

MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MENDONCA MOTT DE ARRUDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000621-09.2019.8.11.0009. REQUERENTE: EDRAS 

SOARES REQUERIDO: JOÃO DENILSON FABRICIO, MARIA CRISTINA MOTT 

GALVAO DE ARRUDA FABRICIO, GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA, 

MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MENDONCA MOTT DE ARRUDA, PEDRO 

SERGIO BARRIENTOS, CECILIA MARIA MOTT GALVAO DE ARRUDA 

BARRIENTOS, FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA, TANIA CRISTINA 

LAMESA MOTT GALVAO DE ARRUDA, RENATO MOTT GALVAO DE 

ARRUDA, ANA CLAUDIA MARUSCHI MOTT DE ARRUDA, EDUARDO 

GALVAO DE ARRUDA FILHO, DOMINIQUE PINHEIRO GALVAO DE 

ARRUDA, MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Vistos, etc. 1 – Dispõe o 

§ 4º, do art. 465 do CPC: Art. 465. [...] § 4º O juiz poderá autorizar o 

pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor 

do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários. Assim, tendo em vista os documentos 

acostados ao Id. 23784016 e aqueles que o seguem, nos termos do §4º, 

art. 465, do CPC, DEFIRO parcialmente o pleito contido ao Id. 30683354, ou 

seja, para levantamento de 50% do valor de seus honorários, razão pela 

qual, EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento, observando a 

conta corrente indicada. Destaca-se que o pagamento do montante não 

levantado será realizado apenas depois de terem as partes manifestado e, 

se for o caso, prestados os esclarecimentos necessários. 2 – Outrossim, 

em razão do laudo pericial acostado aos autos (23784016), INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem os laudos elaborados por seus assistentes 

técnicos, no prazo de 15 dias, quando poderão, caso queiram, manifestar 

acerca do laudo pericial elaborado pelo perito do juízo. Intimem-se as 

partes e, também, o perito judicial. Às providências. Sirva a presente como 

mandado, ofício e carta precatória, no que souber. Colíder, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000686-09.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAO RIZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo legal, 

pugnar o que entender de direito, acerca da certidão de ID: 31310243.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000018-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO TERRA PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000018-67.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AGRO 

TERRA PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - ME REQUERIDO: FRANCISCO 

MARTINS DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Recebo o declínio de competência. 

2. Proceda-se a secretaria com a associação (apensamento) do presente 

feito aos autos sob n. 1002148-64.2017.8.11.000. 3. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Colíder, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000018-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO TERRA PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000018-67.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AGRO 

TERRA PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - ME REQUERIDO: FRANCISCO 

MARTINS DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Recebo o declínio de competência. 

2. Proceda-se a secretaria com a associação (apensamento) do presente 

feito aos autos sob n. 1002148-64.2017.8.11.000. 3. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Colíder, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000187-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000187-54.2018.8.11.0009. REQUERENTE: KELVIN 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 404 de 783



APARECIDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, 

façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Colíder, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000187-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000187-54.2018.8.11.0009. REQUERENTE: KELVIN 

APARECIDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, 

façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Colíder, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000987-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JURANDIR FAVERO (AUTOR(A))

DIRCE ROCHA FAVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS (REU)

AGRO PECUARIA PLANALTO LTDA (REU)

Outros Interessados:

DORIVAL BARBIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

EDIMAR JOSE LIMA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT (TERCEIRO INTERESSADO)

THALIS VINICYUS ROMERO (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000987-19.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MAURO 

JURANDIR FAVERO, DIRCE ROCHA FAVERO RÉU: AGRO PECUARIA 

PLANALTO LTDA, RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS Vistos, etc. 1 – 

Em razão da manifestação do Estado de Mato Grosso ao ID 11749647, 

bem como a certidão negativa de citação da requerida Agropecuária 

Planalto Ltda., INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar pelo que entender de direito. 2 – CERTIFIQUE-SE a Secretaria 

acerca do decurso do prazo para a Fazenda Pública Federal e Municipal, 

intimadas aos Ids. 10994629 e 12441852, e para os confinantes citados 

aos Ids 10039922 e ID 11221990. 3 – DEFIRO o pedido de prioridade de 

tramitação do feito ante a idade avançado do autor (ID 10359318), 

devendo a Secretaria proceder com o necessário. 4 – Após, com tudo 

cumprido e o decurso do prazo do item “1” com ou sem manifestação, 

ABRA-SE vistas dos autos ao MPE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Às 

providências. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-98.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação Contestação 

Certifico, que autorizado pelo Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos intimando o 

Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a contestação ID 

26097120, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000621-09.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (REQUERIDO)

JOÃO DENILSON FABRICIO (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA MOTT GALVAO DE ARRUDA FABRICIO (REQUERIDO)

ANA CLAUDIA MARUSCHI MOTT DE ARRUDA (REQUERIDO)

DOMINIQUE PINHEIRO GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO (REQUERIDO)

TANIA CRISTINA LAMESA MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

CECILIA MARIA MOTT GALVAO DE ARRUDA BARRIENTOS (REQUERIDO)

RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

PEDRO SERGIO BARRIENTOS (REQUERIDO)

MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MENDONCA MOTT DE ARRUDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Efetuar a Intimação da Real Brasil Consultoria Ltda, através do 

seu patrono, para que tenha ciência da expedição do alvará Eletrônico, id. 

31322084.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000548-37.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luzia Freitas (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000548-37.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: COMERCIO VAREJISTA DE 

GAS MOLINA LTDA EXECUTADO: LUZIA FREITAS Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. O presente feito se encontra na fase de cumprimento de 

sentença. Entre um ato e outro, em manifestação ao id. 30924543, a parte 

exequente desistiu da ação, requerendo o arquivamento do feito. Neste 

ponto, segundo o art. 775 do CPC, o exequente tem o direito de desistir de 

toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 51, caput, da Lei nº. 9.099 c/c art. 775 e art. 485, inc. 

VIII, ambos do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução do mérito. Descabe a condenação ao 
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pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, em 

respeito ao art. 55 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, sem prejuízo das baixas e 

anotações de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001760-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001760-93.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: ELZA ALVES PIZZE 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Com a satisfação do crédito 

exequendo, impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da 

dívida. Aduz o art. 924, inciso II, do CPC que se extingue a execução 

quando a obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925 do mesmo diploma 

legal estatui que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. É o caso presente. A dívida exequenda foi devidamente 

saldada, conforme comprovante constante nos autos. Assim, em face do 

cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se torna 

a continuidade da prestação jurisdicional executiva. Ressalte-se que, 

tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores possivelmente 

constritos devem ser desbloqueados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

inserto na petição retro, em razão do que DETERMINO a expedição de 

alvará, como requerido, para levantamento da quantia depositada nos 

autos. Ao ensejo, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens 

ou valores por ventura constritos no feito. Descabe a condenação ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, em 

respeito ao art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001760-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001760-93.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: ELZA ALVES PIZZE 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Com a satisfação do crédito 

exequendo, impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da 

dívida. Aduz o art. 924, inciso II, do CPC que se extingue a execução 

quando a obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925 do mesmo diploma 

legal estatui que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. É o caso presente. A dívida exequenda foi devidamente 

saldada, conforme comprovante constante nos autos. Assim, em face do 

cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se torna 

a continuidade da prestação jurisdicional executiva. Ressalte-se que, 

tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores possivelmente 

constritos devem ser desbloqueados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

inserto na petição retro, em razão do que DETERMINO a expedição de 

alvará, como requerido, para levantamento da quantia depositada nos 

autos. Ao ensejo, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens 

ou valores por ventura constritos no feito. Descabe a condenação ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, em 

respeito ao art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001088-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AMARAL DA FONSECA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001088-22.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: AILTON ALVES EXECUTADO: 

PEDRO AMARAL DA FONSECA Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Conforme se infere do art. 51, 

caput, da Lei n. 9.099/95, os processos que tramitam pelo Juizado 

Especial Cível também se extinguem nas hipóteses previstas no Código de 

Processo Civil. Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá 

o mérito quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir. Sem maiores delongas, no caso em 

testilha, considerando que a parte exequente, devidamente intimada, 

deixou de cumprir os atos processuais que lhe competiam, imprescindíveis 

ao regular andamento do feito, a extinção do processo por abandono da 

causa é medida de rigor. Desnecessária a prévia intimação pessoal da 

parte, conforme art. 51, § 1º, da Lei nº. 9.099/95. Ante o exposto, com 

espeque no art. 485, inc. III, do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Eventuais valores ou bens bloqueados nos autos 

deverão ser devolvidos a quem de direito. Descabida a condenação ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, nos 

termos do art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe. 

INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001542-65.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHON WELLITON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001542-65.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JHON WELLITON DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos contra a sentença emanada deste Juízo, em que a 

parte embargante alega obscuridade e omissão no decisório. Todavia, 

ante o teor da certidão retro, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

pois intempestivos, na dicção do art. 1.023 do CPC. Assim, mantenho 

incólume a sentença proferida. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE no que couber a 

sentença proferida, expedindo o necessário. Colíder, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1001542-65.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHON WELLITON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001542-65.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JHON WELLITON DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos contra a sentença emanada deste Juízo, em que a 

parte embargante alega obscuridade e omissão no decisório. Todavia, 

ante o teor da certidão retro, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

pois intempestivos, na dicção do art. 1.023 do CPC. Assim, mantenho 

incólume a sentença proferida. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE no que couber a 

sentença proferida, expedindo o necessário. Colíder, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000405-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTOVO DO NASCIMENTO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000405-48.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: ANGELA CRISTOVO DO 

NASCIMENTO SANTOS EXECUTADO: OI S.A Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

FUNDAMENTO e DECIDO. De proêmio, incabível a suspensão do processo, 

pois contrário aos princípios da celeridade e efetividade que regem os 

Juizados Especiais Cíveis. Como se vê dos autos, a empresa executada 

está em processo de recuperação judicial, o que impossibilita a regular 

continuidade do presente procedimento executório perante este Juizado 

Especial, sob pena de prejudicar e inviabilizar o Plano de Recuperação 

Judicial. Destarte, tenho que a presente execução deve ser julgada 

extinta, possibilitando à parte exequente habilitar o seu crédito pela via 

própria, de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e artigo 59 da Lei 

nº 11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 do FONAJE: Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1o do art. 50 desta Lei. Noutro giro, a fim de inibir eventual arguição a 

respeito do tema, esclareço desde já que, embora a Lei 11.101/2005 

estabeleça que estão sujeitos à recuperação judicial somente os créditos 

existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos 

(art. 49), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no 

sentido de que todos os débitos da empresa recuperanda, inclusive os 

extraconcursais, devam ser satisfeitos perante o Juízo Recuperacional, já 

que somente este reconhece a fundo a situação da empresa e tem 

condições de melhor dimensionar os atos de constrição patrimonial da 

executada, a fim de satisfazer o direito dos credores e ao mesmo tempo 

viabilizar a recuperação da empresa, entendimento sufragado por este 

Magistrado. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO 

DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis 

com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros 

órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da 

falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo 

de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 

2014/0266714-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

31/05/2017). Assim, deve a parte exequente habilitar seu crédito junto ao 

Juízo onde tramita o processo de recuperação judicial da executada, de 

modo que este Juizado é incompetente para apreciar a presente 

execução. Diante do exposto, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e 

decidir este feito e, em consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei n.º 9.099/1995. 

Descabida a condenação ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor da parte exequente e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo, 

observadas as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000405-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTOVO DO NASCIMENTO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000405-48.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: ANGELA CRISTOVO DO 

NASCIMENTO SANTOS EXECUTADO: OI S.A Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

FUNDAMENTO e DECIDO. De proêmio, incabível a suspensão do processo, 

pois contrário aos princípios da celeridade e efetividade que regem os 

Juizados Especiais Cíveis. Como se vê dos autos, a empresa executada 

está em processo de recuperação judicial, o que impossibilita a regular 

continuidade do presente procedimento executório perante este Juizado 

Especial, sob pena de prejudicar e inviabilizar o Plano de Recuperação 

Judicial. Destarte, tenho que a presente execução deve ser julgada 

extinta, possibilitando à parte exequente habilitar o seu crédito pela via 

própria, de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e artigo 59 da Lei 

nº 11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 do FONAJE: Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1o do art. 50 desta Lei. Noutro giro, a fim de inibir eventual arguição a 

respeito do tema, esclareço desde já que, embora a Lei 11.101/2005 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 407 de 783



estabeleça que estão sujeitos à recuperação judicial somente os créditos 

existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos 

(art. 49), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no 

sentido de que todos os débitos da empresa recuperanda, inclusive os 

extraconcursais, devam ser satisfeitos perante o Juízo Recuperacional, já 

que somente este reconhece a fundo a situação da empresa e tem 

condições de melhor dimensionar os atos de constrição patrimonial da 

executada, a fim de satisfazer o direito dos credores e ao mesmo tempo 

viabilizar a recuperação da empresa, entendimento sufragado por este 

Magistrado. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO 

DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis 

com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros 

órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da 

falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo 

de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 

2014/0266714-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

31/05/2017). Assim, deve a parte exequente habilitar seu crédito junto ao 

Juízo onde tramita o processo de recuperação judicial da executada, de 

modo que este Juizado é incompetente para apreciar a presente 

execução. Diante do exposto, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e 

decidir este feito e, em consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei n.º 9.099/1995. 

Descabida a condenação ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor da parte exequente e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo, 

observadas as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1002036-27.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: AVELINO ALEXANDRINO DIAS POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BMG S.A Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2020 Hora: 13:15, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.
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AVELINO ALEXANDRINO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002036-27.2019.8.11.0009. REQUERENTE: AVELINO ALEXANDRINO 

DIAS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO Noticia o Promovente que é aposentado pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – I.N.S.S. e alega que adquiriu 

empréstimos consignados oferecidos a servidores públicos, aposentados 

e pensionistas para desconto na folha de pagamento. Aduz que observou 

que valores fixos, nominado como “Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito”, vêm sendo descontados pela instituição financeira reclamada em 

sua folha de pagamento, por meio de um contrato de CARTÃO DE 

CRÉDITO, sem que tenha realizado a solicitação ao banco requerido. Narra 

o Promovente que, mesmo sem a solicitação do produto, vem pagando 

valores rotulados como cartão de crédito, com o contrato identificado pelo 

número 15510023, que desde 04 de outubro de 2019, descontam valores 

mensais de 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). Todavia, 

relata que foi surpreendido com a existência de CARTÃO DE CRÉDITO 

consignado. Verbera que nunca solicitou, não liberou, nem contratou e/ou 

utilizou o cartão de crédito, uma vez que nunca recebeu o cartão de 

crédito, nem mesmo as faturas, bem como desconhece a origem do débito 

cobrado pela requerida. Por derradeiro, a autora pugna pela repetição de 

indébito da dívida, no total de R$ 99,80 e ao pagamento de uma 

indenização, pelos Danos Morais causados pela Requerida, no valor de R$ 

20.000,00. Por seu turno a requerida pugnou pela improcedência arguindo 

que não cometeu nenhum ato ilícito motivo pelo qual, entende que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Fundamento e decido. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais e 

materiais por descontos ilegais em folha de pagamento relativos a cartão 

de crédito consignado, eis que a parte Requerente negou a existência de 

contratação nesse aspecto com a parte Requerida; que por seu turno 

afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de 

prova negativa, para o promovente, cabia à promovida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes. Em cumprimento ao art. 373, 

II do CPC a promovida trouxe aos autos, provas capazes de demonstrar a 

existência de liame subjetivo entre as partes o que contradiz a tese autoral 

de inexistência, JUNTANDO CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS 

PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA APRESENTADOS NO ATO 

DE CONTRATAÇÃO, CARTÃO DE CRÉDITO ONDE O AUTOR POSSUI 

CONTA CORRENTE, EXTRATO DE PENSÃO DO AUTOR RECEBE, E 

PLANILHA DA DÍVIDA. Por sua vez, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 
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documentos carreados dispensa aludido recurso, e que o comprovante de 

residência é praticamente o mesmo apresentado pela reclamante com a 

inicial, porém o da reclamada, encontra-se mais completo, demonstrando 

boa-fé. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A 

ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA 

VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. 

SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014). Tal divergência demonstra que, o 

promovente, tentou se enriquecer ilicitamente alterando a verdade dos 

fatos em proveito próprio. Não se pode olvidar que este inclusive buscou 

fracionar as demandas quanto as negativações efetuadas pela 

promovida. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que 

se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor 

lide temerária. Evidenciando-se que a promovente alterou a verdade dos 

fatos visando obter enriquecimento indevido e tentando escusar-se do 

adimplemento de seu débito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA PELA 

PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 

70079279550, Sexta Câmara Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado 

em 20/02/2019 - grifo nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da litigância de 

má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do requerente em 

custas e honorários advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

CONDENO o promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 15 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000906-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA PEREIRA (REQUERENTE)

ALCIDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

A. DE PAULO & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  e x e q u e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da manifestação id. 31265763 e seguintes, para, 

querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000717-29.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DANIELLI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GERSON RESENDE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINHA VERDE CAMINHOES E MAQUINAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VILMAR MACHADO JUNIOR OAB - PR53451 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000717-29.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: GERSON RESENDE DOS 

SANTOS, GILSON DANIELLI DOS SANTOS EXECUTADO: LINHA VERDE 

CAMINHOES E MAQUINAS Vistos. A parte exequente requer a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (id. 

27373412). De proêmio, destaco que, não obstante a divergência 

doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, entendo que o pedido de 

desconsideração da personalidade deve ser autuado como um incidente, 

em autos apartados, porquanto não se apresenta como o objetivo principal 

do feito executivo, que é a realização de atos necessários à satisfação do 

direito do credor e, consequentemente, a compelir o devedor a adimplir a 

obrigação. Todavia, no presente caso, por este Magistrado entender não 

ser o momento processual adequado para o processamento do incidente 

em questão, a fim de evitar a prática de atos processuais despiciendos, 

analiso o pedido nestes próprios autos. Como é cediço, a 

desconsideração da personalidade jurídica tem como objeto a extensão 

dos efeitos de certas e determinadas obrigações aos bens particulares 

dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Para aplicação de tal 

instituto, aplica-se no direito vigente duas teorias: teoria maior e teoria 

menor da desconsideração da personalidade jurídica. A diferenciação 

existente entre elas concerne aos requisitos necessários para sua 

decretação. Para a teoria maior, cuja fonte normativa se extrai do art. 50 

do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica se faz 

necessário o explícito abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio 

de finalidade ou pela confusão patrimonial. Já para a teoria menor, que 

encontra guarida no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, 

autorizada está a aplicação do instituto quando a personalidade jurídica for 

de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao 

consumidor. Porém, independentemente da teoria adota, a 

desconsideração da personalidade jurídica, que é medida extrema, 

somente pode ocorrer depois de esgotadas as vias creditícias ou quando 

se logre comprovar a fraude em alguma das suas modalidades, o que não 

restou claramente demonstrado nos autos. Destarte, observa que a busca 

de bens da empresa executada se limitou à realização de uma única 

penhora via sistema BACENJUD, não comprovando a parte exequente a 

inexistência de veículos, bem imóveis ou qualquer outro ativo penhorável 

da empresa demandada. Desta feita, porque não esgotados todos meios 

de execução em relação à pessoa jurídica executada, INDEFIRO, por ora, 

o processamento do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica formulado nos autos, sem prejuízo de eventual nova análise do 

pedido, em momento posterior, acaso preenchidos os requisitos legais. 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco (5), indicar bens da 

parte devedora passíveis de penhora, sob pena de extinção. Após, à 

conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000717-29.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DANIELLI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GERSON RESENDE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 409 de 783



MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINHA VERDE CAMINHOES E MAQUINAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VILMAR MACHADO JUNIOR OAB - PR53451 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000717-29.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: GERSON RESENDE DOS 

SANTOS, GILSON DANIELLI DOS SANTOS EXECUTADO: LINHA VERDE 

CAMINHOES E MAQUINAS Vistos. A parte exequente requer a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (id. 

27373412). De proêmio, destaco que, não obstante a divergência 

doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, entendo que o pedido de 

desconsideração da personalidade deve ser autuado como um incidente, 

em autos apartados, porquanto não se apresenta como o objetivo principal 

do feito executivo, que é a realização de atos necessários à satisfação do 

direito do credor e, consequentemente, a compelir o devedor a adimplir a 

obrigação. Todavia, no presente caso, por este Magistrado entender não 

ser o momento processual adequado para o processamento do incidente 

em questão, a fim de evitar a prática de atos processuais despiciendos, 

analiso o pedido nestes próprios autos. Como é cediço, a 

desconsideração da personalidade jurídica tem como objeto a extensão 

dos efeitos de certas e determinadas obrigações aos bens particulares 

dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Para aplicação de tal 

instituto, aplica-se no direito vigente duas teorias: teoria maior e teoria 

menor da desconsideração da personalidade jurídica. A diferenciação 

existente entre elas concerne aos requisitos necessários para sua 

decretação. Para a teoria maior, cuja fonte normativa se extrai do art. 50 

do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica se faz 

necessário o explícito abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio 

de finalidade ou pela confusão patrimonial. Já para a teoria menor, que 

encontra guarida no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, 

autorizada está a aplicação do instituto quando a personalidade jurídica for 

de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao 

consumidor. Porém, independentemente da teoria adota, a 

desconsideração da personalidade jurídica, que é medida extrema, 

somente pode ocorrer depois de esgotadas as vias creditícias ou quando 

se logre comprovar a fraude em alguma das suas modalidades, o que não 

restou claramente demonstrado nos autos. Destarte, observa que a busca 

de bens da empresa executada se limitou à realização de uma única 

penhora via sistema BACENJUD, não comprovando a parte exequente a 

inexistência de veículos, bem imóveis ou qualquer outro ativo penhorável 

da empresa demandada. Desta feita, porque não esgotados todos meios 

de execução em relação à pessoa jurídica executada, INDEFIRO, por ora, 

o processamento do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica formulado nos autos, sem prejuízo de eventual nova análise do 

pedido, em momento posterior, acaso preenchidos os requisitos legais. 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco (5), indicar bens da 

parte devedora passíveis de penhora, sob pena de extinção. Após, à 

conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010190-51.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010190-51.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: FREDERICO STECCA CIONI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

PROCURADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA Vistos etc. Indefiro o 

pedido de p. 01, id. 4532900, vez que superado, em razão da ausência de 

recursos com esse fito a disposição do E. TJMT. Prossiga o exequente 

com o feito em 05 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 17 de outubro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FREITAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000309-67.2018.8.11.0009. REQUERENTE: TANIA FREITAS CUSTODIO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante 

contra a sentença emanada deste Juízo. A parte embargante argumenta, 

em síntese, haver omissão no decisório, pois não analisado o pedido 

contraposto. Instada a se manifestar, a parte embargada quedou-se 

inerte. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do art. 48, 

caput, da Lei n. 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Por sua vez, o art. 1.022, caput, do CPC, dispõe que cabem os embargos 

de declaração para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir 

a omissão ou corrigir erro material. É de conhecimento deste Juízo que do 

julgamento dos embargos de declaração pode advir alteração da decisão 

embargada, hipótese em que o aludido recurso terá efeitos modificativos 

ou infringentes. Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos 

de declaração é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como 

consequência da correção de premissa equivocada no julgamento, ou, 

a i n d a ,  p a r a  a s  h i p ó t e s e s  e m  q u e  s a n a d a  a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que assiste razão à 

parte embargante, uma vez que este Juízo não se manifestou a respeito 

do pedido contraposto. Dessa forma, considerando que restou 

evidenciado nos autos que a inscrição do nome da parte autora no rol de 

inadimplentes se deu em razão de inadimplência quanto ao serviço por ela 

contratado, é de se julgar procedente o pedido contraposto. Ante o 

exposto, DOU PROVIMENTO a pretensão constante nos presentes 

embargos declaratórios, para sanar a omissão da sentença prolatada, nos 

termos do art. 48, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 1.022 do CPC e, com isso 

ACOLHO o pedido contraposto da parte ré, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a 

parte autora ao pagamento do débito originário com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir 

do vencimento, na forma dos arts. 389, 394, 395, 397 e 398 todos do 

Código Civil c.c. a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE no que couber a sentença anterior, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FREITAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000309-67.2018.8.11.0009. REQUERENTE: TANIA FREITAS CUSTODIO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 410 de 783



Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante 

contra a sentença emanada deste Juízo. A parte embargante argumenta, 

em síntese, haver omissão no decisório, pois não analisado o pedido 

contraposto. Instada a se manifestar, a parte embargada quedou-se 

inerte. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do art. 48, 

caput, da Lei n. 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Por sua vez, o art. 1.022, caput, do CPC, dispõe que cabem os embargos 

de declaração para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir 

a omissão ou corrigir erro material. É de conhecimento deste Juízo que do 

julgamento dos embargos de declaração pode advir alteração da decisão 

embargada, hipótese em que o aludido recurso terá efeitos modificativos 

ou infringentes. Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos 

de declaração é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como 

consequência da correção de premissa equivocada no julgamento, ou, 

a i n d a ,  p a r a  a s  h i p ó t e s e s  e m  q u e  s a n a d a  a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que assiste razão à 

parte embargante, uma vez que este Juízo não se manifestou a respeito 

do pedido contraposto. Dessa forma, considerando que restou 

evidenciado nos autos que a inscrição do nome da parte autora no rol de 

inadimplentes se deu em razão de inadimplência quanto ao serviço por ela 

contratado, é de se julgar procedente o pedido contraposto. Ante o 

exposto, DOU PROVIMENTO a pretensão constante nos presentes 

embargos declaratórios, para sanar a omissão da sentença prolatada, nos 

termos do art. 48, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 1.022 do CPC e, com isso 

ACOLHO o pedido contraposto da parte ré, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a 

parte autora ao pagamento do débito originário com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir 

do vencimento, na forma dos arts. 389, 394, 395, 397 e 398 todos do 

Código Civil c.c. a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE no que couber a sentença anterior, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-64.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIAS ALBERTI (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25 de junho de 2020, às 15:00 horas, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000579-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000579-91.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SIMONI REZENDE DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). SIMONI REZENDE DE PAULA propôs a 

execução de título judicial, relativo a honorários da advogada nomeada, na 

qual postula o pagamento de quantia determinada em sentença de R$ 

17.266,21 relativos a várias certidões. De acordo com o Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de 

título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue 

o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado opôs Embargos à Execução, alegando 

excesso a execução e considerando como devido o valor total de R$ 

17.125,68 e requerendo suspensão do processo até julgamento do TEMA 

810), para aferição do índice de correção monetária aplicável à Fazenda 

Pública. A parte exequente concorda com o valor do cálculo apresentado 

pelo Estado. Passa-se ao julgamento. Com efeito, os honorários ora 

executados são aqueles devidos em razão do múnus público 

desempenhado pelo advogado ao ser nomeado pela Defensoria Pública do 

Estado, em razão do convênio fixados pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Tais honorários são consectários legais da garantia 

constitucional de que todo trabalho deve ser remunerado. Ademais, o § 1º 

do artigo 22 da Lei nº 8.906/94 dispõe o quanto segue no que tange aos 

honorários: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos 

inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados 

por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1º O advogado, quando 

indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de 

impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, 

tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada 

pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. Nesse sentido, 

note-se o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

PROCESSUALCIVIL.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS.PROCESSOCRIME. 

DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA DOS HONORÁRIOS.TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL.1. A verba fixada em prol do defensor dativo, em 

nada difere das mencionadas no dispositivo legal que a consagra em 

proveito dos denominados "Serviços Auxiliares da Justiça" e que 

consubstanciam título executivo (art. 585, V do CPC).2. A fixação dos 

honorários do defensor dativo é consectário da garantia constitucional de 

que todo o trabalho deve ser remunerado, e aquele, cuja contraprestação 

encarta-se em decisão judicial, retrata título executivo formado em juízo, 

tanto mais que a lista dos referidos documentos é lavrada em numerus 

apertus, porquanto o próprio Código admite "outros títulos assim 

considerados porlei".3. O advogado dativo, por força da lei, da 

jurisprudência do STJ e da doutrina, tem o inalienável direito aos 

honorários, cuja essência corporifica-se no título judicial que não é senão 

a decisão que os arbitra.4. É cediço que o ônus da assistência judiciária 

gratuita é do Estado. Não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria 

Pública local, ao juiz é conferido o poder-dever de nomear um defensor 

dativo ao pobre ou revel. Essa nomeação ad hoc permite a realização dos 

atos processuais, assegurando ao acusado o cumprimento dos princípios 

constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.5. A indispensabilidade 

da atuação do profissional do Direito para representar a parte no 

processo, gera ao defensor dativo o direito ao arbitramento de honorários 

pelos serviços prestados, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado. 

(Precedentes do STF - RE 222.373 e 221.486) 6. Recurso desprovido. 

(REsp 602.005/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em23/03/2004, DJ 26/04/2004, p. 153) Por fim, ressalte-se que a parte 

autora instruiu a presente execução com as CERTIDÕES DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS junta a inicial. Quanto aos valores pleiteados pela parte 

autora, a título de honorários advocatícios, os mesmos devem subsistir. 

Quanto aos juros de mora, que deverão seguir os mesmos índices 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária, devem incidir 

a partir do trânsito em julgado da sentença de arbitramento dos 

honorários, deverá se basear em índices capazes de refletir a inflação 

ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de 

poupança, vez que o STF julgou inconstitucional essa previsão do artigo 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/09. Assim, deve 

ser adotado o IPCA-E, conforme entendimento do TJSP ora apresentado: 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra 
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decisão que determinou a remessa ao contador para aferição do valor 

devido, coma utilização do IPCA-E como índice de correção monetária e 

juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 - Julgamento do RE 870.947 do 

Colendo Supremo Tribunal Federal sobre o tema 810, que deve ser 

aplicado – Recurso não provido. (TJ-SP 30008103120178260000 SP 

3000810-31.2017.8.26.0000, Relator: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 

19/02/2018, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2018) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. 

Decisão agravada que rejeita a impugnação, determinando seja aplicado o 

IPCA-E nos termos da modulação dos efeitos das ADI 4357 e 4425. 

Mantida. Julgamento do Tema 810 pelo STF. Identidade de critérios para a 

correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda 

Pública Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática 

deste E. Tribunal. Precedentes desta Câmara de Justiça. Agravo 

d e s p r o v i d o .  ( T J - S P  2 1 3 3 7 8 7 6 7 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2133787-67.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 

30/07/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

30/07/2018) Em suma, a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período. DISPOSITIVO Ante o exposto, julga-se 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido homologa-se o cálculo/valor 

apresentado pela parte executada na petição/planilha, no valor total de R$ 

R$ 17.125,68 (dezessete mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito 

centavos), referente aos honorários advocatícios de defensor dativo. 

Tendo em vista a ausência de regulamentação para o processamento e o 

pagamento de Requisições de Pequeno Valor na Primeira Instância, 

inexistindo, pois, uma forma padronizada pela qual a ordem judicial sobre o 

pagamento de obrigação de pequeno valor deve ser processada sob a 

égide do CPC/2015 e da Lei 12.153/2009 (sendo que se aguarda decisão 

da consulta à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, CIA nº: 

0056041-48.2016.8.11.0000); diante dos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais; bem como, depois de certificado o trânsito em julgado; 

determino as seguintes providências: Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se ofício no valor homologado, 

devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às deduções legais, 

revogando-se, com isso, a determinação anterior de encaminhamento da 

RPV ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), arquive-se. Decorrido 

o prazo, sem manifestação do Executado ou do Exequente acerca do 

pagamento, encaminhem-se os autos para elaboração do cálculo, 

discriminando os descontos com previdência, imposto de renda e outros 

que eventualmente sejam incidentes. Retornando os autos do contador 

judicial, conclusos para sequestro do numerário (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Intime-se a parte Exequente para que apresente o 

documento físico da Certidão no Cartório, que deverá retê-la para fins de 

cancelamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 15 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000368-21.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Silvio Eduardo Polidorio (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000368-21.2019.8.11.0009. REQUERENTE: SILVIO EDUARDO POLIDORIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). SILVIO EDUARDO POLIDORIO propôs a 

execução de título judicial, relativo a honorários da advogada nomeada, na 

qual postula o pagamento de quantia determinada em sentença de R$ 

2.632,61 (dois mil e seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e um 

centavos). De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

opôs Embargos à Execução, alegando excesso à execução e 

considerando como devido o valor total de R$ 2.229,97 (dois mil, duzentos 

e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) e requerendo suspensão 

do processo até julgamento do TEMA 810), para aferição do índice de 

correção monetária aplicável à Fazenda Pública. Passa-se ao julgamento. 

Com efeito, os honorários ora executados são aqueles devidos em razão 

do múnus público desempenhado pelo advogado ao ser nomeado pela 

Defensoria Pública do Estado, em razão do convênio fixados pela Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB). Tais honorários são consectários legais 

da garantia constitucional de que todo trabalho deve ser remunerado. 

Ademais, o § 1º do artigo 22 da Lei nº 8.906/94 dispõe o quanto segue no 

que tange aos honorários: Art. 22. A prestação de serviço profissional 

assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, 

aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1º O 

advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente 

necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da 

prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, 

segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo 

Estado. Nesse sentido, note-se o seguinte julgado do C. Superior Tribunal 

d e  J u s t i ç a  ( S T J ) : 

PROCESSUALCIVIL.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS.PROCESSOCRIME. 

DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA DOS HONORÁRIOS.TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL.1. A verba fixada em prol do defensor dativo, em 

nada difere das mencionadas no dispositivo legal que a consagra em 

proveito dos denominados "Serviços Auxiliares da Justiça" e que 

consubstanciam título executivo (art. 585, V do CPC).2. A fixação dos 

honorários do defensor dativo é consectário da garantia constitucional de 

que todo o trabalho deve ser remunerado, e aquele, cuja contraprestação 

encarta-se em decisão judicial, retrata título executivo formado em juízo, 

tanto mais que a lista dos referidos documentos é lavrada em numerus 

apertus, porquanto o próprio Código admite "outros títulos assim 

considerados porlei".3. O advogado dativo, por força da lei, da 

jurisprudência do STJ e da doutrina, tem o inalienável direito aos 

honorários, cuja essência corporifica-se no título judicial que não é senão 

a decisão que os arbitra.4. É cediço que o ônus da assistência judiciária 

gratuita é do Estado. Não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria 

Pública local, ao juiz é conferido o poder-dever de nomear um defensor 

dativo ao pobre ou revel. Essa nomeação ad hoc permite a realização dos 

atos processuais, assegurando ao acusado o cumprimento dos princípios 

constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.5. A indispensabilidade 

da atuação do profissional do Direito para representar a parte no 

processo, gera ao defensor dativo o direito ao arbitramento de honorários 

pelos serviços prestados, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado. 

(Precedentes do STF - RE 222.373 e 221.486) 6. Recurso desprovido. 

(REsp 602.005/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em23/03/2004, DJ 26/04/2004, p. 153) Por fim, ressalte-se que a parte 

autora instruiu a presente execução com a CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS no ID 18332120, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o 

qual não foi impugnado pela parte ré em réplica. Quanto aos valores 

pleiteados pela parte autora, a título de honorários advocatícios, os 

mesmos devem subsistir. Quanto aos juros de mora, que deverão seguir 

os mesmos índices aplicáveis à caderneta de poupança e a correção 

monetária, devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença de 

arbitramento dos honorários, deverá se basear em índices capazes de 

refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das 

cadernetas de poupança, vez que o STF julgou inconstitucional essa 

previsão do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei11.960/09. Assim, deve ser adotado o IPCA-E, conforme entendimento 

do TJSP ora apresentado: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou a remessa ao 

contador para aferição do valor devido, coma utilização do IPCA-E como 
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índice de correção monetária e juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 

- Julgamento do RE 870.947 do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre o 

tema 810, que deve ser aplicado – Recurso não provido. (TJ-SP 

30008103120178260000 SP 3000810-31.2017.8.26.0000, Relator: 

Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 19/02/2018, 6ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 22/02/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeita a 

impugnação, determinando seja aplicado o IPCA-E nos termos da 

modulação dos efeitos das ADI 4357 e 4425. Mantida. Julgamento do Tema 

810 pelo STF. Identidade de critérios para a correção monetária de 

precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública Correção 

monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática deste E. Tribunal. 

Precedentes desta Câmara de Justiça. Agravo desprovido. (TJ-SP 

21337876720188260000 SP 2133787-67.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo 

Semer, Data de Julgamento: 30/07/2018, 10ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 30/07/2018) Em suma, a correção monetária, por 

força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 

11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julga-se PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte 

autora a quantia devida a título de honorários de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA-E juros de mora 

seguirão os mesmos índices aplicáveis à caderneta de poupança de 0,5 

ao mês, ambos desde a data da certidão da verba honorária. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, se nada requerido pelas partes, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 15 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-27.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ALEXANDRINO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002036-27.2019.8.11.0009. REQUERENTE: AVELINO ALEXANDRINO 

DIAS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO Noticia o Promovente que é aposentado pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – I.N.S.S. e alega que adquiriu 

empréstimos consignados oferecidos a servidores públicos, aposentados 

e pensionistas para desconto na folha de pagamento. Aduz que observou 

que valores fixos, nominado como “Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito”, vêm sendo descontados pela instituição financeira reclamada em 

sua folha de pagamento, por meio de um contrato de CARTÃO DE 

CRÉDITO, sem que tenha realizado a solicitação ao banco requerido. Narra 

o Promovente que, mesmo sem a solicitação do produto, vem pagando 

valores rotulados como cartão de crédito, com o contrato identificado pelo 

número 15510023, que desde 04 de outubro de 2019, descontam valores 

mensais de 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). Todavia, 

relata que foi surpreendido com a existência de CARTÃO DE CRÉDITO 

consignado. Verbera que nunca solicitou, não liberou, nem contratou e/ou 

utilizou o cartão de crédito, uma vez que nunca recebeu o cartão de 

crédito, nem mesmo as faturas, bem como desconhece a origem do débito 

cobrado pela requerida. Por derradeiro, a autora pugna pela repetição de 

indébito da dívida, no total de R$ 99,80 e ao pagamento de uma 

indenização, pelos Danos Morais causados pela Requerida, no valor de R$ 

20.000,00. Por seu turno a requerida pugnou pela improcedência arguindo 

que não cometeu nenhum ato ilícito motivo pelo qual, entende que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Fundamento e decido. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais e 

materiais por descontos ilegais em folha de pagamento relativos a cartão 

de crédito consignado, eis que a parte Requerente negou a existência de 

contratação nesse aspecto com a parte Requerida; que por seu turno 

afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de 

prova negativa, para o promovente, cabia à promovida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes. Em cumprimento ao art. 373, 

II do CPC a promovida trouxe aos autos, provas capazes de demonstrar a 

existência de liame subjetivo entre as partes o que contradiz a tese autoral 

de inexistência, JUNTANDO CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS 

PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA APRESENTADOS NO ATO 

DE CONTRATAÇÃO, CARTÃO DE CRÉDITO ONDE O AUTOR POSSUI 

CONTA CORRENTE, EXTRATO DE PENSÃO DO AUTOR RECEBE, E 

PLANILHA DA DÍVIDA. Por sua vez, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso, e que o comprovante de 

residência é praticamente o mesmo apresentado pela reclamante com a 

inicial, porém o da reclamada, encontra-se mais completo, demonstrando 

boa-fé. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A 

ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA 

VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. 

SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014). Tal divergência demonstra que, o 

promovente, tentou se enriquecer ilicitamente alterando a verdade dos 

fatos em proveito próprio. Não se pode olvidar que este inclusive buscou 

fracionar as demandas quanto as negativações efetuadas pela 

promovida. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que 

se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor 

lide temerária. Evidenciando-se que a promovente alterou a verdade dos 

fatos visando obter enriquecimento indevido e tentando escusar-se do 

adimplemento de seu débito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA PELA 

PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 

70079279550, Sexta Câmara Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado 

em 20/02/2019 - grifo nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da litigância de 

má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do requerente em 

custas e honorários advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

CONDENO o promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 
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Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 15 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001003-51.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (IMPETRADO)

SONIA MARIA PERSON CHAVES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001003-51.2020.8.11.0046. IMPETRANTE: DIEGO 

ALVES DE SIQUEIRA IMPETRADO: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO, 

SONIA MARIA PERSON CHAVES Vistos. Determino a emenda da inicial 

para que seja corrigido o polo passivo da demanda, no prazo de 15 

(quinze) dias devendo constar a autoridade que detém o poder de rever o 

ato combatido. Comodoro, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001006-06.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DIAS BRUM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001006-06.2020.8.11.0046. AUTOR: FRANCISCO 

DIAS BRUM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

substituição. FRANCISCO DIAS BRUM propôs ação previdenciária em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a 

parte autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas 

processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente 

pelos documentos apresentados na exordial. Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Cite-se a autarquia 

requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 

183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de abril de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001010-43.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCAS JUNIOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOFIA OLA DINATO OAB - RO10547 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO GENUINO DA SILVA - ME (REU)

SILVIO GENUINO DA SILVA (REU)

 

Vistos em substituição. Intime-se a parte autora para recolher as custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se Comodoro/MT, 16 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000990-52.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos em substituição. HILDA MARIA DA SILVA SANTOS propôs ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a inicial. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas processuais sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos 

autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 

de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001016-50.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO PIOVEZAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Vistos em substituição. Sob pena de indeferimento, intime-se a parte 

autora, para juntar aos autos comprovantes de rendimentos financeiros 

(declaração de bens, extratos bancários), no prazo de 15 (quinze dias), 

para fins de comprovação da hipossuficiência alegada a pedido de 

gratuidade da justiça, uma vez que apenas a declaração firmada não é 

suficiente para concessão de referido pleito. Cumpra-se. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34243 Nr: 2428-82.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DE AZEVEDO VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos em substituição.

Considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19;

Considerando a portaria-conjunta nº 249, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

decreta o fechamento das portas de todos os estabelecimentos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Pelo exposto, SUSPENDO a audiência anteriormente designada, 

devolvendo o processo à serventia sem a designação de nova 

solenidade, para o fim de se evitar reiteradas redesignações dos atos, 

devendo a secretaria alocar o processo em escaninho próprio, fazendo 
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os autos conclusos após o prazo de suspensão estabelecido na 

portaria-conjunta nº 249 para a designação de nova audiência.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 146818 Nr: 857-27.2020.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNDS, WPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Considerando a decisão originada do Pedido de Providências, processo de 

nº 0002302-31.2020.2.00.0000, em trâmite perante a Corregedoria 

Nacional de Justiça, que determina a realização de audiências 

concentradas (ofício Circular n. 35/2020-DAP) e analisando o feito, deixo 

de realizar a audiência, pois não haveria êxito, uma vez que, até o 

momento, não foi realizado estudo psicossocial na residência dos 

genitores dos menores.

Em sede contestação, informa a genitora do menor que tem condições de 

criá-lo e educá-lo, requerendo a realização de estudo psicossocial 

(fls.51/53).

 Às fls. 57/60 foi juntado relatório psicossocial contendo informações 

relativas ao menor, onde consta que o genitor deste também possui 

interesse em sua guarda.

 Sendo assim, determino a realização de estudo Psicossocial na 

residência da genitora e do genitor, a ser realizado pela Equipe 

Interprofissional do Juízo no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de abril de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001832-66.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, 

para que proceda à emenda da inicial, apresentando dentro do prazo de 

30 (trinta) dias, as custas do feito, sob pena de indeferimento, nos termos 

da r. decisão proferida, ID 25613439. Comodoro/MT, 16 de Abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001819-67.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, 

para que proceda à emenda da inicial, apresentando dentro do prazo de 

30 (trinta) dias, as custas do feito, sob pena de indeferimento, nos termos 

da r. decisão proferida, ID 25613420. Comodoro/MT, 16 de Abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001805-83.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, 

para que proceda à emenda da inicial, apresentando dentro do prazo de 

30 (trinta) dias, as custas do feito, sob pena de indeferimento, nos termos 

da r. decisão proferida, ID 25613412. Comodoro/MT, 16 de Abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001779-85.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, 

para que proceda à emenda da inicial, apresentando dentro do prazo de 

30 (trinta) dias, as custas do feito, procuração, e algum documento que 

embase seu pleito, sob pena de indeferimento; nos termos da r. decisão 

proferida, ID 25613040. Comodoro/MT, 16 de Abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001773-78.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, 

para que proceda à emenda da inicial, apresentando dentro do prazo de 

30 (trinta) dias: as custas do feito, procuração, e algum documento que 

embase seu pleito; sob pena de indeferimento, nos termos da r. decisão 

proferida, ID 25613037. Comodoro/MT, 16 de Abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001831-81.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REU)

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, 

para que proceda à emenda da inicial, apresentando dentro do prazo de 

30 (trinta) dias: as custas do feito; sob pena de indeferimento, nos termos 

da r. decisão proferida, ID 25613432. Comodoro/MT, 16 de Abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001825-74.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, 

para que proceda à emenda da inicial, apresentando dentro do prazo de 

30 (trinta) dias, as custas do feito, sob pena de indeferimento, nos termos 

da r. decisão proferida, ID 25613428. Comodoro/MT, 16 de Abril de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 140717 Nr: 4376-44.2019.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BARBOSA AMORIM, JACINTO ALVES DA 

SILVA NETO, VANDERLEI BARBOSA AMORIM - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO NOROESTE DE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8697

 Vistos.

Apense-se aos autos de nº 2559-18.2014.811.0046.

De proêmio, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de 

embargante com defensor dativo.

Ademais, certifique-se o senhor Gestor Judicial se os embargos à 

execução foram interpostos no prazo legal.

Se tempestivo intime-se o embargado, por meio de seu procurador, para 

apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

17, da Lei nº 6.830 /80, sendo desnecessária a garantia à execução vez 

que a embargante fora citada por edital, pois conforme entendimento 

jurisprudencial do STF a admissibilidade dos embargos independente de 

penhora ou caução é medida de justiça, não é apenas como evolução da 

norma legislativa, que acompanha os novos traços do CPC, mas também 

subordinação ao princípio constitucional do Contraditório e da Ampla 

Defesa, a fim de impedir que o executado assista silenciosamente a 

injustiça em sua expropriação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 09 de setembro de 2019.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116933 Nr: 715-91.2018.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a citação por edital é via extraordinária, que deve ser 

empregada em casos restritos, sob pena de violação aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, INDEFIRO a citação por edital requerida pela 

exequente, pois a meu ver tal requerimento é prematuro, sendo que o 

mesmo não demonstrou nos autos o esgotamento dos meios para 

localização do endereço do executado.

Desta feita, DETERMINO que a exequente dê o devido andamento ao feito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108463 Nr: 4674-07.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo que dos autos consta: 1) DETERMINO que seja 

efetuado o protesto da dívida alimentar. 2) DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado Edivaldo Custodio Cardoso, qualificado nestes autos, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 528, §3º do CPC, em razão 

do não pagamento de alimentos referente aos meses de maio de 2017 a 

maio de 2019 e as que se venceram no curso do processo ao menor ora 

exequente Kelvin Batista Cardoso.Notifique-se o Ministério 

Público.Remetam-se os autos ao contador deste juízo para que seja 

atualizado o débito devido. Após, oficie-se o Cartório de notas e protestos 

desta comarca, para fins de protesto do débito alimentar em desfavor do 

executado nos termos do art. 528, §1º, CPC. Expeça-se o competente 

mandado de prisão em desfavor do executado, devendo ser encaminhado 

às autoridades competentes. Ressalto que a prisão deverá ser cumprida 

em regime fechado, contudo o preso ficar separado dos presos comuns 

nos termos do art. 528, §4º, CPC. Por oportuno, cadastre o mesmo no 

B N M P . N o t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 02 de dezembro de 2019.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77908 Nr: 2336-31.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LOPES AGUERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103627 Nr: 2496-85.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS CANDIDO GARCIA, DILSON 

ROSSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para recolher o valor referente à diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, possibilitando assim o 

cumprimento do mandado de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144321 Nr: 6150-12.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Considerando a portaria nº 0330/2020/DPG, que designou os membros da 

Defensoria Pública para atuarem, em acúmulo de atribuições, perante a 1ª 

e 2ª Defensoria Pública da Comarca de Comodoro-MT, REVOGO a 

nomeação do defensor dativo outrora efetivada e NOMEIO para patrocinar 

a defesa do denunciado a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

atuante nesta Vara.

A título de honorários a favor dos causídicos nomeados Dr. Lucas Alberto 

Tostes Correa – OAB nº 23.071-B/MT fixo 02 URH’s a serem suportados 

pelo Estado de Mato Grosso, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.906/94, 

devendo ser expedida a competente certidão para execução.

Remetam-se os autos a DPE.

Em seguida, autos conclusos.

Às providências necessárias.

Comarca de Jaciara
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000656-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO LUBIAN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003138-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONORIO E LEONELLO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001079-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR LETTI OAB - 394.462.800-44 (REPRESENTANTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001079-86.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, 

recebo a petição inicial. Ainda, defiro as benesses da justiça gratuita ao 

autor. Considerando que a causa versa sobre direitos que admitem 

transação, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as 

partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser designada. Consigne-se no mandado que o não 

comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (CPC, 

§5º do artigo 334). Citem-se as partes rés pelo correio, com AR/MP 

(artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para contestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, sob pena, de 

não o fazendo, serem consideradas revéis (artigo 344 do CPC). Voltando 

o AR negativo, citem-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a 

parte autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme os artigos 350 e 351 do CPC, podendo corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002419-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINES BRAMBILA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDINES BRAMBILA (EXECUTADO)

DAIANE BARON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003355-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR COIMBRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

impulsiono o presente feito para intimar a parte exequente para no prazo 

legal indicar endereço válido da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000885-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. R. (REQUERIDO)

A. F. R. (REQUERIDO)

V. F. R. (REQUERIDO)

L. R. F. (REQUERIDO)

J. F. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT19201-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a petição de ID 2476364 

requer o que entender de direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001364-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. intimem-se as partes para manifestarem acerca do cálculo 
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juntado no id. 30908691, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Às 

providências. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000643-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA LUIZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Inicialmente, ressalto que o Recurso Extraordinário 870.947 foi 

julgado, reconhecendo a inconstitucionalidade na parte em que disciplina a 

atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, contudo, 

reconheceu a constitucionalidade dos juros moratórios segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, in verbis: Vistos, 

relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Senhora 

Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas 

taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz 

Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, em dar parcial 

provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado 

pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar 

a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não 

tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada 

(Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente 

segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros 

moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 

Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao 

final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, em fixar as seguintes 

teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os 

juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 

inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina. Por sua vez, em face do acórdão acima mencionado foram 

opostos embargos de declaração, que foram rejeitados por maioria dos 

ministros, não modulando os efeitos da decisão anterior, vejamos: “O 

Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não 

modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do 

voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos 

os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias 

Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de 

Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. 

Plenário, 03.10.2019.” Assim, o IPCA-E deve ser imediatamente aplicado 

como fator de correção monetária em processos contra a Fazenda 

Pública, afastando a incidência da TR definitivamente, conforme 

entendimento jurisprudencial: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS E DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO 

DE DIREITO. EX-FERROVIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO 

DE BENEFÍCIO. ISONOMIA COM OS ATIVOS. COMPENSAÇÃO. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Trata-se de reexame necessário e apelação 

da UNIÃO contra sentença de fls. 81/84v, que julgou parcialmente 

procedente o pedido da inicial para condenar ao pagamento da pensão da 

Autora no valor correspondente a 100% dos valores caso o instituidor 

estivesse na ativa. 2. Em suas razões recursais, a UNIÃO sustenta 

preliminarmente, a impossibilidade da concessão de tutela antecipada e a 

prescrição do fundo de direito. No mérito, afirma a impossibilidade legal de 

aumento do valor da complementação da pensão. Requer, por fim, 

aplicação da TR para a correção monetária. 3. Demonstrada a existência 

de prova inequívoca, convincente da verossimilhança da alegação, além 

da presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, satisfeitos os pressupostos legais a autorizar a antecipação 

da tutela. 4. O pleito em questão, refere-se a prestações de trato 

sucessivo e de natureza alimentar, não se cogitando de prescrição quanto 

ao denominado fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. O prazo 

extintivo alcança apenas a pretensão às parcelas vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme já definido em 

sentença. Preliminar de prescrição de fundo do direito rejeitada. 5. O STJ, 

em sede de recurso repetitivo (REsp 1211676/RN, julgado em 08/08/2012), 

consolidou o entendimento no sentido de que a Lei n. 8.186/91 garante aos 

ex-ferroviários e seus pensionistas o direito à complementação de seu 

benefício de modo que se equiparem aos valores percebidos pelos 

ferroviários da ativa, devendo a União complementar o valor pago pelo 

INSS, esse fixado de acordo com a legislação previdenciária em vigor à 

época da criação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, verifica-se que o 

ferroviário instituidor, falecido em 1992 (fl. 20), foi admitido pela Rede 

Ferroviária Federal anteriormente a 21/05/1991, sendo beneficiário da 

equiparação entre os proventos dos inativos (ex-ferroviários) e as 

remunerações dos funiconários em atividade. Assim, é inequívoco que a 

Autora, por ser pensionista dos ferroviários falecidos, tem direito, por 

força das Leis nº 8.186/91 e nº 10.478/2002, à complementação dos seus 

proventos. 7. Implementado o requisito previsto no art. 1º da Lei 

8.186/1991, a parte autora tem direito à complementação da 

aposentadoria, calculada nos termos do art. 2º do aludido diploma legal. 

Desta forma, resulta legítima a pretensão de majorar a renda mensal de 

seu benefício, mediante aplicação do percentual de 100% do quantum 

devido, se ainda estivesse na atividade, no tocante à parcela da 

complementação de aposentadoria de responsabilidade da União. 8. Deve 

ser reconhecida a possibilidade de compensação de eventuais créditos 

adimplidos administrativamente com fundamento nas Leis n. 8.186/91 e n. 

10.478/2002, de modo que nenhum prejuízo advirá caso o direito ora 

reconhecido já tenha sido devidamente pago no âmbito administrativo, 

bastando sua comprovação quando da liquidação do julgado. 9. Com 

relação à correção monetária, não merece reparos a sentença que fixou o 

índice nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Registre-se 

que, em recente julgamento, em 03/10/2019, dos embargos declaratórios 

opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947 (Tema 810), em que se 

buscava modulação dos efeitos, o STF decidiu que o IPCA-E deve ser 

imediatamente aplicado como fator de correção monetária em processos 

contra a Fazenda Pública, afastando a incidência da TR definitivamente. 

10. Reexame necessário parcialmente provido, para reconhecer a 

possibilidade de compensação de eventuais créditos adimplidos 

administrat ivamente. Apelação da UNIÃO desprovida.(AC 

0001408-82.2015.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 11/12/2019 PAG.) 

Desta forma, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para realizar novo 

cálculo, atualizando monetariamente o débito segundo o IPCA-E, nos 

termos da sentença e embargos de declaração prolatados nos autos. 

Após, digam as partes em 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34254 Nr: 1810-51.2010.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBINO GOETZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TORRES, PEDRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 281 de 07 de abril de 2020 do 

TJMT, que prorroga o prazo de fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, e o regime obrigatório de 

teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso até o dia 30 de abril de 2020 (artigo 1º), 

proibindo-se a realização de audiências de qualquer natureza (§ 4º), 

redesigno a audiência para o dia 17 de junho de 2020 às 15h.

No mais, cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96422 Nr: 4419-60.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI GOMES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 281 de 07 de abril de 2020 do 

TJMT, que prorroga o prazo de fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, e o regime obrigatório de 

teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso até o dia 30 de abril de 2020 (artigo 1º), 

redesigno a audiência para o dia 17 de junho de 2020 às 14h.

No mais, cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98763 Nr: 5538-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIMAR SOUZA CAMPOS, Lindaura Cesário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 281 de 07 de abril de 2020 do 

TJMT, que prorroga o prazo de fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, e o regime obrigatório de 

teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso até o dia 30 de abril de 2020 (artigo 1º), 

redesigno a audiência para o dia 17 de junho de 2020 às 13h30min.

No mais, cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98739 Nr: 5521-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, ALDA TEODORO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Usucapião movida por JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, 

em desfavor de VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Despacho inicial à ref. 4.

Os confinantes e a requerida foram citados (ref. 21), todavia não 

apresentaram contestação (ref. 34).

A União também não se manifestou (ref. 34).

A Fazenda Pública Municipal se manifestou à ref. 28, requerendo a juntada 

de documentos.

A Fazenda Pública Municipal manifestou pelo desinteresse no feito (ref. 

24).

Com vista dos autos, o Ministério Público não se manifestou (ref. 38).

À ref. 44 o autor requereu a emenda da inicial para incluir sua cônjuge no 

polo ativo, o que foi deferido à ref. 47.

Em seguida a autora juntou a matrícula atualizada do imóvel (ref. 56).

Pois bem.

Ante a ausência de contestação, decreto a revelia da requerida.

Apesar da manifestação do Estado de Mato Grosso à ref. 28, entendo que 

a exigência de todos os documentos solicitados, sobretudo quando a 

requerente é hipossuficiente como no presente caso, traz excessivo ônus 

à parte, podendo acarretar prejuízo ao acesso à justiça.

Aliás, destaco que o estudo cadastral fornecido pelo INTERMAT é 

documento de difícil obtenção, considerando que o referido instituto já 

impõe barreiras para realização de estudos nas diversas ordens judiciais 

que são expedidas por este juízo.

Além disso, a autora instruiu a inicial com memorial descritivo com 

indicação dos elementos do perímetro e matrícula do imóvel com a 

indicação da cadeia dominial, bem como a planta do imóvel que acompanha 

os memorias descritos elaborados pela empresa Médio Norte Engenharia 

em lotes da Cidade.

 Assim, indefiro o pedido de ref. 28.

Lado outro, não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade 

aparente, razão pela qual dou o feito por saneado.

Haja vista que a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, e 

que a revelia não induz necessariamente a procedência do pedido e nem 

afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos 

fictamente comprovados, tenho que se faz necessária a instrução do 

feito.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos a demonstração dos requisitos da usucapião: lapso 

temporal, inexistência de oposição e animus domini.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de junho de 

2020, as 13h30min.

Intime-se a parte autora pessoalmente para comparecer à audiência.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC.

Intimem-se, via mandado, as testemunhas arroladas pela DPE.

Ciência ao MPE e à DPE.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido
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Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000780-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que a autora concordou com o 

cálculo apresentado pela contadoria do juízo, enquanto o INSS deixou de 

se manifestar, razão pela qual homologo os cálculos apresentados ao id. 

28145905. Assim, proceda-se o cumprimento da RPV/Precatório, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido. Após, 

expedido o RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000485-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAUJO (EXECUTADO)

JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Cuida-se de ação monitória visando o pagamento de soma em 

dinheiro. Deferida a expedição do mandado de pagamento o devedor não 

pagou o débito nem ofereceu embargos, consoante se extrai do teor da 

certidão de id. 28787589. Nessa toada, não havendo embargos nem 

pagamento, converto a decisão inicial mandamental e de conteúdo positivo 

em título executivo judicial. Igualmente, converto o mandado inicial em 

mandado executivo (CPC, Art. 701, §2°). Proceda-se a retificação no 

sistema. Na forma do §2º do Art. 513, NCPC, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver. Expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

conforme preceitua a Lei nº 11.232/05. Fica(m) o(s) devedor(es) 

advertido(s) de que, transcorrido o prazo previsto no Art. 523, NCPC, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos 

próprios autos, impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do Art. 523, NCPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, 

não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se o credor para atualização do débito, no mesmo prazo. Por fim, 

após o trânsito em julgado da decisão, o(s) credor(es) poderá(ão) 

requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do 

Art. 517, que servirá também aos fins previstos no Art. 782, §3º, ambos 

do NCPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-10.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000224-10.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE, ajuizada por EDILEUZA LUIZ 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, partes devidamente qualificadas nos autos, em que a parte autora 

alega que conviveu com o Sr. UBALDINO SOARES DO AMARAL desde 

1997 até a data de seu falecimento, em 24/09/2003, do qual alega que 

dependia economicamente. Recebida a inicial, deferiu-se os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, já o pedido de antecipação de tutela foi 

indeferido e, ainda, determinou-se a citação do requerido para apresentar 

resposta (ID. 29800414). O requerido apresentou sua defesa à ID. 

29986125. Após, reiterou o pedido de tutela de urgência (ID. 30915483). 

Logo em seguida, adveio a impugnação à contestação (ID. 30918808). 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Decido. Inicialmente, 

quanto ao pedido de reanalise da tutela de urgência, verifico que embora 

comprovada a qualidade de segurado do falecido, entendo que ainda há a 

necessidade de maior dilação probatória a fim de verificar a qualidade de 

dependente da autora. Pois, embora possua uma certidão de matrimônio 

realizada na Diocese de Rondonópolis – Guiratinga, o matrimônio ocorreu 

no ano de 1997, assim, a produção de provas para verificar se a união se 

manteve até a data do óbito do segurado é necessária. Por tais razões, 

não existem provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, 

pairando dúvidas acerca da condição de dependente do requerente, de 

maneira que não houve o preenchimento do requisito da “fumaça do bom 

direito”. Logo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Prosseguindo, 

nos termos do Art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito. Partes legítimas e bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela, 

quais sejam: a) qualidade de segurado do instituidor da pensão por morte; 

b) qualidade de dependente da autora em face do segurado. Analisando 

detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de audiência, 

para comprovação da convivência da requerente com o de cujus, 

ratificando, assim, sua dependência econômica. Desta forma, DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de julho de 2020, às 

14h00min. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para 

prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 

1º do artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§ 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à 

audiência ser promovido pela parte autora, independente de intimação, nos 

termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

Providências Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001365-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GABRIEL RAMIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Eduarda Araújo Alves (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Ao id. 29120422, a embargada vem pleitear o cumprimento de 

sentença de honorários sucumbenciais. Contudo, tendo em vista que o 

sucumbente é beneficiário da Justiça gratuita (decisão de id. 23181826), e 

não tendo o exequente comprovado o desaparecimento da situação de 

hipossuficiência de recursos, impossível a execução da verba de 

sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Pelos motivos expostos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 420 de 783



indefiro o pedido de cumprimento de sentença. Remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo com as anotações e baixas de estilo, ressalvando que a 

exigibilidade ao pagamento das custas está suspensa em virtude da 

gratuidade concedida ao autor. Às providências. Jaciara/MT, 16 de abril de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002355-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUFINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002355-89.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por JOSÉ RUFINO DA SILVA, 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados na petição inicial. O recebimento da inicial deu-se 

no pronunciamento de id. 24706264, onde concedida assistência jurídica 

gratuita à requerente e determinada a realização de perícia médica. Citado 

via sistema, o INSS apresentou contestação à ID. 25258101. Em seguida o 

autor impugnou a contestação apresentada, reiterando os pedidos iniciais 

(ID. 26290122). A perícia médica foi realizada conforme laudo acostado ao 

id. 28035887 com conclusão ausência de incapacidade laborativa para a 

atividade habitual. Instados a se manifestar, as partes quedaram-se 

inertes (ID. 31297430). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado, pelo que 

passo à análise do mérito: A concessão do benefício da aposentadoria 

por invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, 

ambos da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de 

acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do 

trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas no 

artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do 

segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou 

de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do auxílio-doença exige os 

seguintes requisitos - artigos 59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A 

qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de 

alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A 

incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado 

por mais de 15 dias; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente 

à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Tratando-se de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa 

constatou-se a necessidade de realização de perícia médica para aferir 

com isenção, imparcialidade e equidistância das partes a real condição do 

segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as alegações das 

partes envolvidas, uma afirmando a existência da incapacidade e a outra 

emitindo parecer contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. 

Sendo assim, determinou-se a realização de perícia médica para a 

produção da prova técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, 

objetivando a melhor formação do juízo de convencimento quanto aos 

fatos a comprovar. A expert concluiu que “Não há incapacidade laborativa 

habitual por patologias narradas na petição inicial”. Desta forma, pela 

leitura do laudo pericial, resta completamente claro que a parte autora não 

se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual o laudo deve 

ser homologado e pedido deve ser julgado improcedente. Assim, homologo 

o laudo pericial de id. 28035887 e julgo improcedente a pretensão autoral, 

consequentemente julgando extinto o feito com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno a vencida ao 

pagamento das custas e despesas processuais e de honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - conforme artigo 

85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da condenação ficará 

suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, considerando que a 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001992-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MOKFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001992-05.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação previdenciária de concessão de 

auxílio-doença com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Rogério 

Mokfa em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O autor conta que sofreu um 

acidente automobilístico em 2017 e, por conta disso, hoje é portador de 

pseudoartrose, o que o impossibilita de cumprir suas atividades por tempo 

indeterminado, contudo a autarquia requerida concluiu que está apto para 

o trabalho, cessando o auxílio-doença que recebia. Com a inicial vieram os 

documentos. A inicial foi recebida à ID. 23352601, oportunidade em que foi 

determinada a citação da requerida, bem como designada a perícia 

médica, ainda, deferido o pedido de justiça gratuita e a antecipação de 

tutela. O requerido apresentou contestação à ID. 23736642, requerendo a 

improcedência do pedido inicial. Em seguida, o autor impugnou a 

contestação, reiterando os pedidos iniciais (ID. 24717461). Realizada a 

perícia, foi acostado o laudo pericial à ID. 28109805, onde se concluiu que 

a parte autora possui incapacidade laborativa parcial e permanente. 

Devidamente intimados, as partes quedaram-se inertes (ID. 31250460). 

Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. Decido. O 

presente processo comporta julgamento no estado em que se encontra, 

mormente despicienda dilação probatória em audiência, tendo em vista a 

prova pericial produzida e o direito vindicado – art. 371 do NCPC. Pois bem. 

O pedido deve ser julgado procedente. No que tange ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, é possível conceituá-lo como a prestação 

concedida em razão de incapacidade total e permanente para o trabalho, 

oriunda de acidente de qualquer natureza ou doença não relacionada com 

o exercício laboral, a teor dos artigos 42 a 47 da Lei de Benefícios. Já o 

auxílio-doença é a prestação concedida em razão de incapacidade total e 

temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado, oriunda das 

mesmas circunstâncias, segundo artigos 59 a 64 do referido diploma. 

Dessa forma, nítido que a prova da incapacidade laborativa para o 

trabalho ou para a atividade habitual do segurado é condição “sine qua 

non” da concessão dos dois benefícios, devendo ela ser permanente no 

primeiro caso e temporária no segundo. A autora postulou a implantação 

do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez. A qualidade de segurado do autor não foi objeto de 

controvérsia, uma vez que recebia auxilio doença até o dia 28/01/2019, 

conforme se nota no CNIS do autor. E, do caderno processual, se extrai 

que, designada a perícia médica na parte autora, adveio o laudo pericial da 

Dr.ª Soraya Kaffashi Soares Castro. Ressai que o laudo médico 

apresentado concluiu que o autor possui incapacidade parcial e 

permanente (ID. 28109805). Cumpre destacar que o laudo foi elaborado 

por profissional de confiança deste juízo, sendo que nada há que a 

inquine descrédito, e ficou constatado na conclusão do laudo pericial que 

a condição médica apresentada é geradora de incapacidade laborativa 

parcial e permanente. Entretanto, o quadro clínico descrito não deixa 

dúvidas de que o autor não é incapaz para a vida independente e que está 

apto a realizar função serviços gerais leves que já trabalhou 

anteriormente. Ressalto, por fim, que a parte autora teve a oportunidade 

de indicar assistente técnico, e não o fez. Embora facultativo, é de suma 

importância para verificação da situação de fato da requerente, uma vez 
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que a nomeação de assistente possibilita que se instaure o contraditório 

na matéria técnica, para que não reine absoluto o entendimento do perito 

nomeado pelo Juízo. Motivo pelo qual homologo o laudo pericial de ID. 

28109805. Assim, não há que se falar em incapacidade total, o que afasta 

a possibilidade da concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, 

pleiteado na inicial, merecendo, no entanto, o reconhecimento do direito ao 

recebimento do auxílio-doença, previsto no artigo 59 da Lei 8.213/91. O 

benefício em tela deverá ser concedido com DIB desde a data da 

cessação do benefício anteriormente recebido (28/01/2019), DIP na data 

da presente sentença (16/04/2020) e, por fim, a data de cessação do 

benefício após de 01 ano da data do laudo pericial (18/12/2020) – PEDILEF 

00132832120064013200 - ocasião em que INSS deverá submeter o(a) 

autor(a) a exames médico-periciais, a fim de constatar a necessidade de 

prorrogação do beneficio. De igual modo, fica o(a) autor(a) obrigado(a) a 

submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. 

Afigura-se pertinente registrar que o INSS pode revogar o benefício a 

qualquer momento, caso não sejam atendidas as exigências legais, 

devendo-se entender como termo final a total reabilitação do segurado, 

caso contrário, até sua conversão em aposentadoria por invalidez. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para condenar o 

requerido a implantar o benefício de auxílio-doença ao autor desde a data 

da cessação do benefício anteriormente recebido (DIB 28/01/2019), data 

de início do pagamento na data desta sentença (DIP 16/04/2020), com data 

de cessação do benefício conforme mencionado acima (DCB 18/12/2020) 

– precedente: TNU - PEDILEF 00040022920124014300, JUÍZA FEDERAL 

ANGELA CRISTINA MONTEIRO, DOU 24/11/2016 – Devendo ser observado 

que houve o deferimento da antecipação de tutela à ID. 23352601. 

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E, para fins de correção 

monetária. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex 

adversa em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). Embora tenha sido proferida contra a Fazenda 

Pública, melhor analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, 

esta sentença não se submete ao reexame necessário, nos termos do 

inciso I, do § 3º, do art. 496, do CPC. Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de abril de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002007-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002007-71.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, preencher os requisitos 

necessários à concessão de benefício previdenciário. Com a inicial vieram 

documentos. A inicial foi recebida à ID. 24781871, oportunidade em que foi 

determinada a citação da requerida, concedido a AJG à requerente, 

indeferido o pedido de antecipação da tutela e, ainda, designada a perícia 

médica. O requerido apresentou contestação à ID. 25258097. Em seguida, 

a parte autora impugnou a peça defensiva da autarquia à ID. 25563033. 

Realizada perícia, o laudo foi acostado à ID. 28107937, concluindo que não 

há incapacidade laborativa. Instadas a se manifestarem quanto ao laudo, 

apenas a parte autora se manifestou (ID. 28737417 e 31290110). Vieram 

os autos conclusos É o relatório. Fundamento e decido. A concessão do 

benefício da aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos 

- artigos 42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de 

segurado; b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, 

dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de 

doença profissional ou do trabalho e de acometimento de alguma das 

doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A 

incapacidade total e permanente do segurado, sendo inviável a sua 

reabilitação para o exercício da mesma ou de qualquer outra atividade que 

lhe garanta a subsistência e; d) Que não se trate de doença ou lesão 

preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão 

da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua vez, o 

benefício do auxílio-doença exige os seguintes requisitos - artigos 59 e 26, 

inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o 

trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Tratando-se de causa que envolve a verificação da 

existência de incapacidade laborativa constatou-se a necessidade de 

realização de perícia médica para aferir com isenção, imparcialidade e 

equidistância das partes a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma 

afirmando a existência da incapacidade e a outra emitindo parecer 

contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. Sendo assim, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. 

Aplicando-se ao caso concreto, percebo que a requerente não possui a 

carência exigida para concessão do benefício pleiteado, 12 (doze) meses 

(artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), considerando que, o último vínculo 

previdenciário da autora ocorreu entre 02/03/2015 a 29/11/2017, assim, 

sua qualidade de segura perdurou até 30/11/2018. Posterior à isso, não 

houve outras contribuições, ou seja, a parte autora não possui qualidade 

de segurada, muito menos possui o tempo de carência exigida para 

concessão do benefício. Além disso, as doenças portadas pela 

requerente - doença degenerativa na coluna (espondilose) e pterígio no 

olho direito – não se encontram presentes na Portaria Interministerial 

MPAS/MS Nº 2.998/2001, assim não estão excluídas da exigência de 

carência para concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto 

o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Consequentemente, condeno a vencida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% 

sobre o valor da causa - conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, 

contudo a exigibilidade da condenação ficará suspensa nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC, considerando que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita, concedida no pronunciamento de ID. 24781871. Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000481-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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S E N T E N Ç A Vistos e examinados. Trata-se de ação de ressarcimento 

ajuizada por Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, partes 

devidamente qualificadas na petição inicial. O requerente aduz, em 

síntese, que na condição de empresa seguradora, firmou contrato de 

seguro com Hotel Toquinho Ltda. Me, representado pela Apólice nº 

0118.17.10.505-0, pelo qual se comprometeu a ressarcir os danos 

oriundos de danos elétricos. Relata que, uma das coberturas contratadas 

pelo segurado garante indenização securitária quando da ocorrência de 

danos elétricos a seu patrimônio causados por variações anormais de 

tensão, curto-circuito ou outros fenômenos de natureza elétrica. Assim, 

diz que em 25 de dezembro de 2015, a unidade consumidora foi afetada 

por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada 

pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que 

guarneciam o referido imóvel, sendo que após a ocorrência dos 

fenômenos elétricos em questão, o segurado contratou serviço de 

empresa especializada para avaliação dos danos em seus equipamentos. 

Relata que, após examinarem pormenorizadamente os bens sinistrados, 

bem como apurarem as causas dos danos, a empresa contratada pelo 

segurado elaborou e emitiu parecer técnico, por meio do qual se constata 

que em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Ré, 

houve danos aos componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela 

Autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a 

necessidade de reparos e substituições. Dessa forma, relata que o valor 

efetivamente indenizado corresponde a R$ 3.924,74 (três mil, novecentos 

e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos). Assim, por conta da 

sub-rogação operada em favor da Requerente em decorrência do 

pagamento da indenização securitária, assevera que a parte Ré deverá 

ressarcir a Seguradora pelos valores indenizados ao segurado. Recebida 

a inicial, determinou-se a remessa dos autos ao CEJUSC e a citação da 

parte ré (ID 18889930). Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, conforme id. 21834888, alegando a preliminar de interesse 

de agir, ante a ausência de requerimento formulado pelo segurado na via 

administrativa, bem como a ausência de documentos necessários para a 

instrução da lide. No mérito, requereu a improcedência da demanda. A 

audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 21808850). 

Réplica no id. 22434872. Decisão de saneamento do feito ao id. 28781213, 

onde as preliminares foram afastadas. Em seguida, a parte autora 

requereu o julgamento antecipado da lide id. 29074086. Em seguida, o 

requerido se manifestou no id. 29142631. Decisão de id. 29196803, 

determinando a exclusão da prova documental preclusa. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação de 

ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, partes devidamente qualificadas na petição inicial. Inicialmente, deve 

ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Pois bem. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu o segurado no valor de R$ 3.924,74 (três mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme 

comprovante de pagamento anexado à inicial, sub-rogando-se nos direitos 

do usuário do serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a 

falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que os danos 

ocorreram em razão de péssima qualidade da energia elétrica fornecida 

pela Ré, houve danos aos componentes dos bens eletroeletrônicos 

garantidos pela Autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que 

ensejou a necessidade de reparos e substituições, consoante se extrai do 

laudo técnico emitido pela empresa contratada pelo segurado. Sendo 

assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados. 

Consigno, ainda, que a requerida não apresentou qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse 

contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores 

desembolsados pela seguradora demandante. Outro não é o entendimento 

do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de 3.924,74 (três mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro 

centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do 

desembolso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000626-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da proposta de acordo e 

requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013264-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. S. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOUZA GONCALVES OAB - 882.311.001-72 

(REPRESENTANTE)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1013264-51.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: WEVERTTON JUNIOR SOUZA GONCALVES 

REPRESENTANTE: MARIA JOSE SOUZA GONCALVES EXECUTADO: 

PAULO CESAR GONCALVES Vistos, etc. Considerando a remessa do 

feito à presente vara, determino a intimação do exequente para 

manifestação. Determino seja o feito apensado ao divórcio distribuído 

nesta segunda vara e que tem como partes o executado e a 

representante do exequente. Cumpra-se. Jaciara, 08 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito JACIARA, 8 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000101-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS DOS SANTOS (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRYS CRISTIANE BRESOLIN OAB - PR79007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista Portaria-Conjunta nº 281/20-TJMT, que prorrogou até o dia 

30 de abril o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

fóruns das comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, cancelo a audiência, ficando designado no procedimento n. º 

297637 em que REGIS DOS SANTOS move em desfavor de BANCO J. 

SAFRA S/A o dia 30 de julho de 2020, ás 16hs00 para realização da 

sessão de mediação. Assim, devolvo os autos a vara de origem para as 

intimações necessárias. Nada mais. Dionaire Pereira Bueno Vitor Gestora 

do Cejusc

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000101-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS DOS SANTOS (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRYS CRISTIANE BRESOLIN OAB - PR79007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista Portaria-Conjunta nº 281/20-TJMT, que prorrogou até o dia 

30 de abril o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

fóruns das comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, cancelo a audiência, ficando designado no procedimento n. º 

297637 em que REGIS DOS SANTOS move em desfavor de BANCO J. 

SAFRA S/A o dia 30 de julho de 2020, ás 16hs00 para realização da 

sessão de mediação. Assim, devolvo os autos a vara de origem para as 

intimações necessárias. Nada mais. Dionaire Pereira Bueno Vitor Gestora 

do Cejusc

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000087-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELY BESSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista Portaria-Conjunta nº 281, que prorrogou até o dia 30 de 

abril o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos fóruns 

das comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, 

cancelo a audiência, ficando designado no procedimento n. º 293972 em 

que KATELY BESSA GOMES move em desfavor de OI MÓVEL S/A o dia 

01 de julho de 2020, ás 13hs00 para realização da sessão de mediação. 

Assim, devolvo os autos a vara de origem para as intimações 

necessárias. Nada mais. Dionaire Pereira Bueno Vitor Gestora do Cejusc

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000087-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELY BESSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista Portaria-Conjunta nº 281, que prorrogou até o dia 30 de 

abril o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos fóruns 

das comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, 

cancelo a audiência, ficando designado no procedimento n. º 293972 em 

que KATELY BESSA GOMES move em desfavor de OI MÓVEL S/A o dia 

01 de julho de 2020, ás 13hs00 para realização da sessão de mediação. 

Assim, devolvo os autos a vara de origem para as intimações 

necessárias. Nada mais. Dionaire Pereira Bueno Vitor Gestora do Cejusc

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001886-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SCHMIDT PORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que na presente data procedo a 

intimação do Representante Legal da Parte Autora para, querendo, ofertar 

Contrarrazões ao Recurso interposto no prazo de lei. É o que me cumpre 

certificar. Jaciara-MT, 16 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que na presente data procedo a 

intimação do Representante Legal da Parte Autora para, querendo, ofertar 

Contrarrazões ao Recurso interposto no prazo de lei. É o que me cumpre 

certificar. Jaciara-MT, 16 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003183-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PORFIRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedo a intimação do 

Representante Legal da Parte Requerida para manifestar no prazo de 10 

(dez) dias sobre o Laudo Pericial juntado aos Autos. Certifico, ainda, que a 

Contestação foi protocolada tempestivamente e que na nesta data, 

procedo também a intimação do Representante Legal da Parte Autora 

para, querendo, ofertar Impugnação à Contestação no prazo de lei. É o 

que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 16 de abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO INOCENCIO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000148-83.2020.8.11.0010 Requerente: GERALDO 

INOCÊNCIO DE ARAÚJO Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos em correição, Intime-se o requerente para 

manifestar sobre a proposta de acordo ofertada pelo requerido. Após, 

conclusos. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73301 Nr: 12925-93.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANY FÁBIA PINHEIRO 

RODRIGUES - OAB:14.466/MT, SOILA JORDANA PEREIRA BASTOS - 

OAB:MT-21780

 Entretanto, em análise a documentação colacionada aos autos, 

verifica-se que o executado não logrou êxito em demonstrar que as 

contas penhoradas (conta corrente), se destinam ao recebimento de 

salário e muito menos que os valores bloqueados são provenientes de seu 

labor e utilizados para a subsistência de sua família.

 Em consulta ao extrato bancário colacionado pelo executado, verifica-se 

que há uma transferência realizada no dia 09 de abril do corrente ano, 

contudo, não é possível identificar o depositante.

 Ademais, os valores constantes nas notas fiscais divergem do montante 

bloqueado, razão pela qual, entendo que o executado não se desincumbiu 

de seu ônus de comprovar que o valor em sua conta é oriundo da venda 

da produção de leite.

 Vejamos o entendimento jurisprudencial.

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE 

EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE PENHORA ONLINE. INCONFORMISMO DO 

EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE CONTA SALÁRIO. 1. A 

agravante não trouxe aos autos um documento sequer que demonstre 

tratar-se a referida conta corrente de conta salário, documentos estes 

que se tornam imprescindíveis para a análise da controvérsia posta neste 

agravo de instrumento. 2. Admissibilidade da penhora. Conta salário não 

comprovada. 3. NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO

(TJ-RJ - AI: 00563066220158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 41 VARA 

CIVEL, Relator: BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 

03/02/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2016).

 Ressalte-se, ainda, que não há nos autos documentos comprobatórios de 

que os valores bloqueados se destinavam ao pagamento de pensão 

alimentícia.

Assim, intime-se o executado para coligir aos autos provas cabais de 

suas alegações, bem como para trazer à baila os valores recebidos pela 

empresa nos últimos seis meses.

 Oficie-se, outrossim, à Cooperativa Mista Agropecuária Juscimeira para 

informar a este Juízo, no prazo de cinco dias, quais os valores 

despendidos junto ao executado nos últimos seis meses, bem como a 

forma de pagamento pelos produtos adquiridos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000908-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DIAS CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CANAVARROS RODRIGUES SILVA OAB - SC32640 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL KIRALY OAB - SC38485 (ADVOGADO(A))

JAMIL NADAF DE MELO OAB - MT17485-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000908-66.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de execução proposta pela SICREDI VALE DO CERRADO em face de 

ANTONIO MANOEL DIAS CARDOSO, ambos qualificados nos autos. 

Depreende-se que as partes celebraram acordo, bem como requereram a 

suspensão do feito (Id. 30665971 e Id. 30752857). Deste modo, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (Id. 30665971 e Id. 

30752857), para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, 

por consequência, SUSPENSA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 922 do 

CPC, até o dia 30/03/2021. Findo esse prazo, intime-se o autor para 

manifestar sobre o cumprimento das obrigações impostas à requerida. 

Caso o exequente informe o descumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso, conforme aduz o art. 922, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de abril de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001052-06.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001052-06.2020.8.11.0010 Requerente: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A Requerido: JULIANO MARTINS DA SILVEIRA 

Espécie: Busca e apreensão. Vistos em correição, Mapfre Seguros Gerais 

S.A propôs ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, 

em desfavor de Juliano Martins da Silveira qualificado na inicial, 

argumentando, em síntese, que as partes celebraram contrato de 

financiamento para aquisição de bem, tendo, porém, o requerido, se 

tornado inadimplente, razão pela qual pugnou pela busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Houve o recolhimento das taxas judiciais (id. 

31276550). É o relato. Passo a decidir. Restando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, recebo inicial e passo a 

apreciar o pleito liminar. No caso em questão está comprovada a relação 

jurídica entre as partes, representada pelo contrato colacionado aos 

autos, cabendo ao requerido arcar com o pagamento mensal das 

parcelas, nos termos ali avençados. O mesmo conjunto probatório também 

revela que quando o requerente manejou a presente ação, o requerido já 

se encontrava inadimplente com o pagamento das parcelas do contrato. 

Pelos documentos anexados, verifica-se que se encontram presentes os 

requisitos para o deferimento da liminar, porquanto há prova da 

inadimplência e da mora, estampadas pela notificação extrajudicial e aviso 

de recebimento colacionados aos autos (fls. 18/20). Desta forma, provada 

a inadimplência do devedor fiduciante (súmula 72 do STJ), corroborada 

pela notificação extrajudicial da dívida (RSTJ 57/402, STJ-RF 359/236), faz 

jus o credor à medida de apreensão do bem dado em garantia. 

CONCLUSÃO: Ante o exposto, defiro a liminar almejada e, por 

consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão 

do bem relacionado na inicial. Efetuada a medida, deposite-se o bem 

apreendido nas mãos do representante legal da parte requerente, 

devendo este tomar compromisso legal. Cinco dias após a execução da 

liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário. No prazo de cinco dias, contados 

da efetivação da medida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre de ônus (art. 3º, § 2º, do decreto-lei nº 911/69). Cite-se a parte 

requerida para apresentar resposta no prazo de quinze dias, contados da 

execução da liminar (art. 3º, § 3º, do decreto-lei nº 911/69). A resposta 

poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha pago integralmente a 

dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intimem-se, inclusive a parte autora. Defiro os benefícios contidos no § 2º, 

art. 212 do CPC/15. Na hipótese de não localização do bem, certifique-se 
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e, em seguida, façam-me os autos conclusos para inserção de restrição 

perante o sistema RENAJUD, na forma requerida. Cumpra-se Jaciara/MT, 

16 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002578-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN FERNANDA ALEXANDRE ADVENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FERREIRA DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1002578-76.2018.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação revisional de alimentos proposta por KAWAN LEANDRO ALEXANDRE 

SOUZA, representado por sua genitora MIRIAN FERNANDA ALEXANDRE 

ADVENTO, em face de LEANDRO FERREIRA DE SOUZA, devidamente 

qualificados nos autos. Em audiência de conciliação, realizada pelo CEJUC, 

as partes entabularam acordo (Id.18825606). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pela homologação do acordo e a consequente 

extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. (Id. 326321003). 

Os autos vieram conclusos. É o sucinto relato. Fundamento e decido. O 

art. 840 do Código Civil estabelece que: “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. 

Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. Destarte, a homologação da avença, 

conforme já fora acordada, pode ser feita única e exclusivamente por 

sentença, para que se torne um título executivo judicial. No caso dos 

autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no litígio originário, 

não subsistindo mais a necessidade da participação do judiciário na 

solvência da demanda. Portanto, a homologação do acordo é medida que 

se impõe e, acaso haja o seu descumprimento, caberá ao prejudicado 

requerer a continuidade sincrética do processo pela fase de cumprimento 

de sentença e/ou ajuizar o processo de execução cabível. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. Sem custas, uma vez que a 

transação ocorreu antes da sentença, nos termos do §3º do art. 90 do 

CPC, in verbis: Art. 90, § 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as 

partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Sem honorários, eis que não houve 

contestação. Considerando a renúncia do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da presente sentença e proceda as baixas 

necessárias, bem como as eventuais penhoras, se for o caso. 

Arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de abril de 2019. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001540-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001540-92.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de execução proposta por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LUCIANA LTDA. - EPP em face de CLAUDINEI PEREIRA, devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora informou a entabulação de acordo, 

pugnando pela sua homologação e a extinção do feito, nos termos do art. 

487, III, b do CPC. (Id. 26519706). Os autos vieram conclusos. É o sucinto 

relato. Fundamento e decido. O art. 840 do Código Civil estabelece que: “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. Destarte, a homologação da 

avença, conforme já fora acordada, pode ser feita única e exclusivamente 

por sentença, para que se torne um título executivo judicial. No caso dos 

autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no litígio originário, 

não subsistindo mais a necessidade da participação do judiciário na 

solvência da demanda. Portanto, a homologação do acordo é medida que 

se impõe e, acaso haja o seu descumprimento, caberá ao prejudicado 

requerer a continuidade sincrética do processo pela fase de cumprimento 

de sentença e/ou ajuizar o processo de execução cabível. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado pelas partes e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, constituindo 

para todos os efeitos o título executivo judicial. Sem custas, uma vez que 

a transação ocorreu antes da sentença, nos termos do §3º do art. 90 do 

CPC, in verbis: Art. 90, § 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as 

partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Sem honorários, eis que não houve 

contestação. Considerando a renúncia do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da presente sentença e proceda as baixas 

necessárias, bem como as eventuais penhoras, se for o caso. 

Arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de abril de 2019. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MAIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000210-60.2019.8.11.0010 Requerente: SUELI MAIA 

DE LIMA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos em correição, Trata-se de ação previdenciária para concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, proposta por Sueli Maia de 

Lima em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A 

requerente narra, em suma, que encontra-se incapaz de trabalhar devido 

aos sérios problemas de saúde que possui. Recebida a inicial, foi 

determinada a realização de perícia médica (id. 17753541). Laudo pericial 

colacionado aos autos (id. 20016604). O autor impugnou o laudo médico 

(id. 20146045), pugnando pela realização de nova perícia médica. O 

requerido apresentou contestação, alegando, preliminarmente, prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação e no mérito pugnou pela improcedência do pedido (id. 

21923035). A autora impugnou a contestação (id. 26270587), requerendo 

novamente a realização de nova perícia médica. É o relatório. Fundamento 

e decido. Da prescrição Verifica-se que a preliminar arguida pelo 

requerido merece acolhimento, eis que, segundo o parágrafo único do 

artigo 103, da Lei nº 8.213/91, determina a prescrição, em cinco anos, de 

prestações vencidas e não pagas, in verbis: Parágrafo único. Prescreve 

em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e 

qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições 

ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos 

menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Desta forma, se 

houver valores a serem recebidos nesse lapso, a declaração de 

prescrição é de rigor. Do mérito. Os requisitos para concessão de 

auxílio-doença são: qualidade de segurado, carência quando for o caso, e 

a incapacidade para sua atividade habitual por mais de 15 dias. “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Por outro lado, a aposentadoria por invalidez 

requer os mesmos requisitos, diferindo apenas no sentido de que a 

incapacidade laborativa deverá ser definitiva (42 da Lei 8213/91) in verbis: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. Ainda, de acordo 

com o § 2º da Lei nº 8.213/91, a doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 
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conferirá direito ao benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. DA 

INCAPACIDADE No caso em tela, o exame médico realizado pela perita 

oficial constatou que a parte autora não está incapacitada, como se vê do 

laudo juntado a id. 20016604. “Não há incapacidade para sua atividade 

habitual por patologia narrada na petição inicial. Pelo exame clínico sem 

alterações importantes e incapacitantes. As patologias estão controladas 

com tratamento adequado”. Observa-se que a perita concluiu que as 

doenças que acometem a requerente não a impede de exercer atividades 

laborais. O laudo em questão foi realizado por profissional habilitada, 

equidistante das partes, capacitada, especializada em perícia médica, e de 

confiança deste juízo, cuja conclusão foi objetiva e fundamentada, não 

havendo que se falar na realização de nova perícia judicial. Deste modo, 

verifica-se que a autora não está incapacitada, não atendendo, por 

conseguinte, o requisito objetivo da lei, sendo, portanto, o julgamento de 

improcedência, medida que se impõe. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NÃO ATENDIDOS. CAPACIDADE 

LABORATIVA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL. 1. 

São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 

1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 

12 contribuições mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter 

permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 

2. Improcede o pedido quando o conjunto probatório formado pelos 

documentos acostados pelas partes e pela perícia judicial não apontam a 

existência de incapacidade ou redução da capacidade laboral a ensejar a 

concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 

3. O laudo judicial é completo, coerente e não apresenta contradições 

formais, tendo se prestado ao fim ao qual se destina, que é o de fornecer 

ao juízo a quo os subsídios de ordem médico/clínica para a formação da 

convicção jurídica. (TRF4, AC 5045859-19.2016.4.04.9999, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, 

juntado aos autos em 21/08/2018). Ademais, denota-se que a requerente 

não apresentou qualquer documento técnico para contrapor as 

constatações da perita, bem como que a própria autarquia ré, quando do 

requerimento administrativo, também não reconheceu tal incapacidade. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. CID M54.4 – LUMBAGO COM CIÁTICA. PERÍCIA JUDICIAL QUE 

CONSTATOU A CAPACIDADE DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM 

SENTIDO CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO 

DO AUXÍLIO-DOENÇA (ARTS. 59 E 62, DA LEI Nº 8.213/91). 

DESCABIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO 

ART. 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À 

UNANIMIDADE. 1-A questão em análise reside em verificar o direito do 

Apelante ao restabelecimento do auxílio doença ou à percepção da 

aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 59 e 42, da Lei nº 

8.213/91 e seus desdobramentos, ante a alegação de que os laudos 

médicos e, o quadro clínico do Apelante, comprovariam que está 

incapacitado para o trabalho, bem como, de que o Juízo não está adstrito 

ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com os demais 

elementos dos autos, aliadas às condições socioeconômicas do Apelante. 

2-Impugnação ao Laudo Pericial (Id 1153285 - Pág. 19), onde aduziu que 

”aporta aos autos novo parecer médico, cuja análise se faz imprescindível 

à prova da incapacidade pretendida, aliada às condições pessoais e 

subjetivas do Autor.”, cujo teor atestaria que o Apelante não possui 

condições mínimas de exercer suas atividades laborativas habituais por 

tempo indeterminado, informando ser ele portador de dor lombar intensa 

com irradiação para os membros inferiores, devido à discopatia 

degenerativa, canal estreito lombar, que piora com esforços físicos, que 

impede as atividades da vida diária. 3-Inexistencia de contraprova ao 

Laudo do Médico Pericial Judicial, que concluiu, baseado no histórico, 

documentos médicos analisados e exame físico especial apresentando 

discretas alterações, onde se pode concluir que o autor é portador de 

discopatia, sem lesão tecidual, atualmente não conferindo incapacidade ou 

redução para o desempenho da sua atividade laboral relatada ou para o 

desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a sua subsistência, 

tendo sido claro, ainda, o médico perito ao responder os quesitos 

formulados no processo, de que a apelante não apresenta incapacidade 

(Id 1153284 - Pág. 1/4). 4[...] enquanto que a perícia médica judicial fora 

realizada em 11.10.2016, verificando-se, assim, que não há nos autos 

documentos médicos que possam se contrapor e fazer com que o Juízo 

deixe de considerar o concluído no documento pericial. 5-Ainda que não 

exista efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por 

força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as 

demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma 

contrária às conclusões do expert. Entretanto,no presente caso, não há 

nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão pericial. 6-O 

Apelante também fora submetido à perícia médica da própria Autarquia 

Previdenciária que também a considerou não haver limitação funcional, 

consoante depreende-se da decisão do pedido de reconsideração que 

indeferiu o benefício (Id 1153276 - Pág. 18). 7- Apelação conhecida e não 

provida. À unanimidade. ACÓRDÃO. [...] (TJ-PA - APL: 

00077816420158140040 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE 

TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1ª Turma de Direito Público, 

Data de Publicação: 30/01/2019). (sem grifo no original). Deste modo, 

inexistindo incapacidade e, estando o laudo pericial em consonância com 

as provas colacionadas aos autos, conclui-se que está escorreito, 

devendo o pleito ser julgado improcedente, como sobredito. Considerando 

que a incapacidade não restou demonstrada, não há razões para análise 

dos demais requisitos. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, ante a ausência da 

incapacidade do requerente, nos termos dos artigos 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, e julgo o feito extinto nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários 

que fixo em 10% do valor dado à causa. As obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 118839 Nr: 5121-69.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Silva Raitz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT, LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - 

OAB:23615

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia e, por 

conseqüência, ABSOLVO o acusado RICARDO DA SILVA RAITZ, 

qualificado nos autos, do crime previsto no artigo 147, cabeça, c/c artigo 

61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal. Comunique-se aos órgãos de praxe, inclusive 

os institutos de identificação, bem como à POLITEC e ao INFOSEG. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas e 

anotações devidas. Sem custas. Publique-se; Registre-se; Intimem-se; 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139234 Nr: 1030-62.2020.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS, LUIS 

HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAMPUSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, POLIANDRO DA SILVA MOURA - OAB:26554/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) Kaique Brener Lourenço Santos para, 
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no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO 

DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista o(a) 

indiciado(a) informado que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. 

Poliandro da Silva Moura.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 15 de abril de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000613-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR PIMENTEL RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000613-29.2019.8.11.0010. AUTOR(A): NADIR PIMENTEL RODRIGUES 

SILVA REU: NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME, MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos etc. Analisando detidamente os presentes autos, 

verifica-se imprescindível a realização de Audiência de Instrução e 

Julgamento. Contudo, em razão de edição da Portaria-Conjunta n. 249, de 

18.03.2020, posteriormente alterada pela Portaria-Conjunta nº 281, de 

07.04.2020, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 30 de abril 

de 2020, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu § 4º, 

da redação originária, dispõe que durante o referido período não serão 

realizadas as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do 

Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que não é o caso em 

análise, devendo, portanto, a presente ação ser incluída em pauta futura 

deste Juizado Especial, a fim de que de se realize Audiência de Instrução 

e Julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE (REQUERENTE)

ANIVALDO CLARO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W L DE REZENDE JUNIOR - ME (REQUERIDO)

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000951-03.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANIVALDO CLARO DE 

SOUZA, ANA LUCIA DUARTE REQUERIDO: NELCI LAZAROTTO ROSIN & 

CIA LTDA - ME, W L DE REZENDE JUNIOR - ME Vistos etc. Analisando 

detidamente os presentes autos, verifica-se imprescindível a realização de 

Audiência de Instrução e Julgamento. Contudo, em razão de edição da 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18.03.2020, posteriormente alterada pela 

Portaria-Conjunta nº 281, de 07.04.2020, que decretou o fechamento das 

portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 

de março a 30 de abril de 2020, na primeira e segunda instâncias, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, que em seu § 4º, da redação originária, dispõe que durante 

o referido período não serão realizadas as audiências de qualquer 

natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e 

das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista 

no inciso IV do art. 11 da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020, que não é o caso em análise, devendo, portanto, a presente ação 

ser incluída em pauta futura deste Juizado Especial, a fim de que de se 

realize Audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000614-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINTO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (REU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000614-14.2019.8.11.0010. AUTOR(A): JOAO PINTO DE LIMA REU: NELCI 

LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos 

etc. Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se 

imprescindível a realização de Audiência de Instrução e Julgamento. 

Contudo, em razão de edição da Portaria-Conjunta n. 249, de 18.03.2020, 

posteriormente alterada pela Portaria-Conjunta nº 281, de 07.04.2020, que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu § 4º, da 

redação originária, dispõe que durante o referido período não serão 

realizadas as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do 

Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que não é o caso em 

análise, retiro este processo da conclusão de julgamento, devendo ser 

incluído em pauta futura deste Juizado Especial, a fim de que de se realize 

Audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN OAB - MT27578/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que as contestações de id n 31308918 e 29637852 

foram interpostas no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora para no prazo 
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de 05 dias para apresentar impugnação a contestação de id n. 31308918, 

caso queira.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003443-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURIVANE DE SOUSA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar nos autos requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista o resultado da sentença nos autos de n. 

1000961-47.2019.8.11.0010, já transitada em julgado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010229-79.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vsta que os autos de Cód n.°56346- Vara de Jaciara/MT, teve 

acordo e só após a penhora no rosto dos autos e encontra-se arquivado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001060-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAEL SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que conforme dados abaixo descritos, que a finalidade da 

carta precatória não fora atingida, nos termos do Provimento n. 55/2007, 

impulsiono os autos para intimar a autora para no prazo de 05 dias 

manifestar-se , requerendo o que entender de direito. DADOS DO 

PROCESSO Processo nº 0004485-32.2019.8.05.0141 ( 146 dias em 

tramitação ) Deprecante Nome Identidade CPF Advogados Endereço 

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE JACIARA MT Não disponível Não 

disponível Mostrar/Ocultar Não disponível Deprecado Nome Identidade CPF 

Advogados Endereço O ESTADO COMARCA DE JEQUIE Não disponível 

Não disponível Mostrar/Ocultar Não disponível Promovente Nome 

Identidade CPF Advogados Endereço FLORENTINO CASTELINI LTDA ME 

Não disponível Não disponível Mostrar/Ocultar Não disponível Promovido 

Nome Identidade CPF Advogados Endereço IZAEL SILVA DOS SANTOS 

Não disponível Não disponível Mostrar/Ocultar Não disponível Testemunha 

Nome Identidade CPF Advogados Endereço Terceiro Nome Identidade CPF 

Advogados Endereço Proc. Principal O Próprio Proc. Dependentes Juízo: 

1ª Vara do Sistema dos Juizados - JEQUIÉ Juiz: PAULO HENRIQUE 

ESPERON LORENA Histórico de Juízes Assunto: Nota Promissória « 

Espécies de Títulos de Crédito « Obrigações « DIREITO CIVIL 

Complementares: Classe: Carta Precatória « Cartas « Outros 

Procedimentos « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Segredo de Justiça 

NÃO Proridade Processual:: NORMAL Fase Processual: CONHECIMENTO 

Objeto OBJETO NÃO CADASTRADO Situação: PROCESSO DISTRIBUÍDO 

Data de Distribuição 21 de Novembro de 2019 às 17:47:53 h Valor da 

Causa: R$ 0,00 Último Evento Remetidos os Autos para Secretaria Cartório 

Extrajudicial: Prioridade Petições P/ Analisar: 0 petição(ões) Prazos Para 

certificar em Vara 0 intimações 0 cumprimentos do cartório Nº Eventos do 

Processo Data Movimentado por Arquivos/Observação 14 Remetidos os 

Autos para Secretaria Para Devolução CP 17/12/19 CINTIA KELB PIRES 

DIAS 13 Documento analisado 17/12/19 CINTIA KELB PIRES DIAS 12 

Mandado devolvido Cumprido com finalidade não atingida 16/12/19 

MARCOS GERTRUDES OLIVEIRA RAMOS 11 Recebido o Mandado para 

Cumprimento 05/12/19 MARCOS GERTRUDES OLIVEIRA RAMOS 10 

Mandado assinado(a) Referente ao evento Documento 

analisado(02/12/19) 02/12/19 ROSENILDA BRITO DE SANTANA 9 Mandado 

expedido(a) pendente de assinatura 02/12/19 ROSENILDA BRITO DE 

SANTANA 8 Expedição de Mandado p/ IZAEL SILVA DOS SANTOS 

02/12/19 ROSENILDA BRITO DE SANTANA 7 Documento analisado 

02/12/19 ROSENILDA BRITO DE SANTANA 6 Remetidos os Autos para 

Secretaria Para CUMPRIR DESPACHO 29/11/19 PAULO HENRIQUE 

ESPERON LORENA 5 Documento analisado 29/11/19 JOSE LIDIO DE 

SOUZA ALMEIDA JUNIOR 4 Proferido despacho de mero expediente 

22/11/19 PAULO HENRIQUE ESPERON LORENA 3 Conclusos para 

Despacho Inicial 21/11/19 SISTEMA CNJ 2 Distribuído por Sorteio 1ª Vara 

do Sistema dos Juizados - JEQUIÉ 21/11/19 SISTEMA CNJ 1 Recebido pelo 

Distribuidor Juízo de Origem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO COMARCA DE JACIARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE JACIARA / Processo de Origem: 1001060-17.2019.8.11.0010 21/11/19 

EVANS DE BRITO GONCALVES

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RELIC COMERCIO FOLHEADOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000074-34.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. A 

reclamada foi devidamente citada e intimada e não compareceu a 

audiência de conciliação, conforme se observa pelo termo de audiência 

juntado no ID n. 8319812. Dispõe a Lei n. 9.099/95 no seu artigo 20 que: 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Nada 

há na convicção deste juízo que justifique a não aplicação do dispositivo 

legal acima mencionado, sendo que os documentos juntados à inicial dão 

subsídio à procedência do pedido. Eis que caberia a parte requerida 

comprovar o pagamento dos débitos indicados na Inicial, e não o tendo 

feito presume-se que os fatos são verdadeiros. PELO EXPOSTO, opino 

pela procedência dos pedidos iniciais, para fins de CONDENAR a 

reclamada a pagar ao autor a quantia de R$10.552,00 (dez mil, quinhentos 

e cinquenta e dois reais), incidindo juros de 1% ao mês, devidos desde a 

citação, e correção monetária (INPC) a contar do vencimento da dívida. 

Jaciara, 28 de julho de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-25.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SOARES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista que até a presente data não houve resposta ao ofício 

encaminhado e compulsando o sistema do TJ/MT, o processo não fora 

localizado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000527-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA ELLEN DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000527-92.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

SILMARA ELLEN DE OLIVEIRA VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS XAVIER SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001070-27.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIQUEIAS XAVIER SOBRINHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Consoante se verifica pelos documentos 

juntados aos autos, não há comprovação de que a parte autora reside, de 

fato, no endereço informado na inicial, uma vez que apenas juntou aos 

autos comprovante em nome de terceiro. Considera-se como comprovante 

de residência, em nome da própria parte, desde que atualizado, conta de 

luz, conta de telefone (fixo ou celular), conta de água, conta de internet 

fixa, fatura do cartão de crédito, comprovante de financiamento e contrato 

de locação. Caso, não tenha possibilidade de juntar comprovante em nome 

próprio, será aceito também, os seguintes documentos em nome de 

terceiro, desde que acompanhado das seguintes declarações e 

documentos: – Comprovante da residência dos pais (genitores) 

acompanhada da declaração de que o filho/autor, reside no endereço 

indicado; comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde que 

anexada a certidão de casamento; comprovante do companheiro, desde 

que anexada a declaração de que vive em união estável com a parte 

autora; e declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o 

contrato de locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa 

avaliar a sua competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo 

atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a 

incompetência absoluta do Juizado, bem como para evitar qualquer tipo de 

fraude à prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz 

Natural, salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria 

parte. Com efeito, o aumento alarmante dos feitos que não busca o Poder 

Judiciário para a reparação de um dano moral causado pela falha na 

prestação do serviço, mas sim, o lucro fácil, com a criação de uma 

“indústria de dano moral” e uma verdadeira avalanche processual, em não 

poucas vezes, arrimadas em provas fraudulentas, verifico que a mudança 

de perspectiva se afigura necessária, sobretudo para que se reserve 

indenizações dessa ordem àqueles que de fato, fazem jus. Razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001065-05.2020.8.11.0010. REQUERENTE: THAINA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Consoante se verifica pelos documentos 

juntados aos autos, não há comprovação de que a parte autora reside, de 

fato, no endereço informado na inicial, uma vez que apenas juntou aos 

autos comprovante em nome de terceiro e desatualizado. Considera-se 

como comprovante de residência, em nome da própria parte, desde que 

atualizado, conta de luz, conta de telefone (fixo ou celular), conta de água, 

conta de internet fixa, fatura do cartão de crédito, comprovante de 

financiamento e contrato de locação. Caso, não tenha possibilidade de 

juntar comprovante em nome próprio, será aceito também, os seguintes 

documentos em nome de terceiro, desde que acompanhado das seguintes 

declarações e documentos: – Comprovante da residência dos pais 

(genitores) acompanhada da declaração de que o filho/autor, reside no 

endereço indicado; comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde 

que anexada a certidão de casamento; comprovante do companheiro, 

desde que anexada a declaração de que vive em união estável com a 

parte autora; e declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o 

contrato de locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa 

avaliar a sua competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo 

atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a 

incompetência absoluta do Juizado, bem como para evitar qualquer tipo de 

fraude à prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz 

Natural, salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria 

parte. Com efeito, o aumento alarmante dos feitos que não busca o Poder 

Judiciário para a reparação de um dano moral causado pela falha na 

prestação do serviço, mas sim, o lucro fácil, com a criação de uma 

“indústria de dano moral” e uma verdadeira avalanche processual, em não 

poucas vezes, arrimadas em provas fraudulentas, verifico que a mudança 

de perspectiva se afigura necessária, sobretudo para que se reserve 

indenizações dessa ordem àqueles que de fato, fazem jus. Razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002206-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRLEY ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002206-93.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LUCIRLEY ALVES DA SILVA VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000844-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MANOEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000844-90.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

CELSO MANOEL DA SILVA VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução 

de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a 

penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 - Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 7 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000798-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDO TAVARES XAVIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000798-04.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

MARINALDO TAVARES XAVIER VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000998-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIM DOMINGOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000998-11.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: SALIM 

DOMINGOS RODRIGUES VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de 

sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos 

bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O 

devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a 

lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria 
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enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000315-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000315-71.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

CARLOS ROBERTO DA SILVA VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000994-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON CARLOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000994-71.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

KLEBERSON CARLOS PEREIRA VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001003-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MARIANO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001003-33.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

MATHEUS MARIANO DE OLIVEIRA VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000211-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECTON CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:
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KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000211-79.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

ECTON CORREA DA SILVA VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução 

de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a 

penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 - Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 7 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000643-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR XAVIER DE AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000643-98.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

VILMAR XAVIER DE AQUINO VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000865-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI APARECIDO DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000865-66.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: SIDINEI 

APARECIDO DA CONCEICAO VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001071-12.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

DOS ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Consoante se verifica pelos 

documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a parte 

autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma vez que 

apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro e 

desatualizado. Considera-se como comprovante de residência, em nome 

da própria parte, desde que atualizado, conta de luz, conta de telefone 

(fixo ou celular), conta de água, conta de internet fixa, fatura do cartão de 

crédito, comprovante de financiamento e contrato de locação. Caso, não 

tenha possibilidade de juntar comprovante em nome próprio, será aceito 

também, os seguintes documentos em nome de terceiro, desde que 

acompanhado das seguintes declarações e documentos: – Comprovante 

da residência dos pais (genitores) acompanhada da declaração de que o 

filho/autor, reside no endereço indicado; comprovante de endereço em 

nome do cônjuge, desde que anexada a certidão de casamento; 

comprovante do companheiro, desde que anexada a declaração de que 

vive em união estável com a parte autora; e declaração de que reside no 

imóvel pelo locador, quando o contrato de locação for verbal. A exigência 

é feita para que o Juiz possa avaliar a sua competência para conhecer da 

demanda, eis que, não sendo atendido o disposto no artigo 4º da lei 
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9099/95, fica caracterizada a incompetência absoluta do Juizado, bem 

como para evitar qualquer tipo de fraude à prestação jurisdicional, a 

exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, salvaguardando-se 

ainda, por efeito, os interesses da própria parte. Com efeito, o aumento 

alarmante dos feitos que não busca o Poder Judiciário para a reparação 

de um dano moral causado pela falha na prestação do serviço, mas sim, o 

lucro fácil, com a criação de uma “indústria de dano moral” e uma 

verdadeira avalanche processual, em não poucas vezes, arrimadas em 

provas fraudulentas, verifico que a mudança de perspectiva se afigura 

necessária, sobretudo para que se reserve indenizações dessa ordem 

àqueles que de fato, fazem jus. Razão pela qual determino a intimação da 

parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000842-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEU MALTEZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Charles Baccan Júnior OAB - MT196702-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000842-23.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ERINEU MALTEZO 

EXECUTADO: TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI - EPP 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e tornem os autos imediatamente conclusos para bloqueio on line. 4 

– O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LUCAS DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000167-26.2019.8.11.0010. EXECUTADO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA EXEQUENTE: FERNANDA LUCAS DE FREITAS 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001630-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE ANDRADE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001630-37.2018.8.11.0010. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: FABIO DE ANDRADE FERREIRA VISTOS, ETC. 1 – Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 

– Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito 

no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000497-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000497-57.2018.8.11.0010. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: ALEX DA CONCEICAO DINIZ VISTOS, ETC. 1 – Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 

– Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito 

no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001691-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SOLANGE FRIZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001691-92.2018.8.11.0010. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: ANDREIA SOLANGE FRIZO VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000980-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIDSON JESUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000980-87.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

WIDSON JESUS DA SILVA VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução 

de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a 

penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 - Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 7 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001896-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001896-87.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 
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FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001398-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ROSA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001398-88.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: LEIDIANE ROSA DE SOUZA VISTOS, ETC. 1 – Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 

– Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito 

no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO TERNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000566-26.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE PAULO TERNES 

EXECUTADO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP Vistos. Considerando que já 

houve expedição de carta precatória para o mesmo endereço indicado na 

petição retro, sendo tal diligencia infrutífera (ID nº 17550222), INDEFIRO o 

pedido, pois compete ao credor a indicação de localização do bem objeto 

da penhora ou elementos de convicção que os mesmos encontram-se no 

local indicado. O que no caso dos autos corresponde ao mesmo endereço 

anteriormente já diligenciado. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001513-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA POLIANE HOLANDA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001513-46.2018.8.11.0010. EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXEQUENTE: MARIA POLIANE 

HOLANDA SOARES VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de 

sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos 

bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O 

devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a 

lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001840-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001840-54.2019.8.11.0010 EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000043-43.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

C&A MODAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DALVA GOULART PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000043-43.2019.8.11.0010. EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A, 

C&A MODAS LTDA EXEQUENTE: ANA DALVA GOULART PRADO VISTOS, 

ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 

da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa 

de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001844-91.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIANA FERNANDES DE FRANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMIRYS CRISTIANE BRESOLIN OAB - PR79007 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001844-91.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JAIANA FERNANDES DE FRANCA 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON DE MIRANDA LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001391-96.2019.8.11.0010. INTERESSADO: ADELSON DE MIRANDA LIMA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA Vistos e etc, A Lei 9.099/95, em seus artigos 5º e 6º dispõem, 

respectivamente: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para 

determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar 

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. De início, 

chamo o feito a ordem para revogar a decisão de id 30370216, tendo em 

vista a existência de erro material, declarando a nulidade dos atos 

posteriores, motivo pelo qual passo a proferir decisão, no que tange aos 

Embargos de Declaração apresentados no id 26784677. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por ADELSON DE MIRANDA LIMA, 

contra sentença proferida no presente feito, que move em face de 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. 

Consoante ao embargo da parte autora, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

extinguiu o feito e a condenou no pagamento de custas, não 

reconhecendo sua tese sustentada. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado 

à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma vez mais, 

que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou 

omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 
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precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em 

relação ao embargo da parte demandante mostra-se imperativo pela 

declaração de que o presente é manifestamente descabido, porquanto, 

como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em 

vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Assim, não vislumbro 

a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a 

parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição 

do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO os embargos de 

declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002418-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI JESUS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002418-17.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NEUZI JESUS DE MORAES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória proposta por 

NEUZI JESUS DE MORAES, em desfavor de MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV. Relata a parte autora que pertence aos quadros de 

funcionários efetivos do Estado, ocupando a função de Secretária 

Escolar, afirmando que o desconto previdenciário no valor de 11% sobre 

seus vencimentos também passou a incidir sobre o valor da gratificação 

pelo exercício da função comissionada, o que é incabível. Requer a 

repetição do indébito com o pagamento em dobro dos valores 

descontados indevidamente, bem como, a suspensão dos citados 

descontos. Indeferida a tutela de urgência pleiteada. A parte reclamada 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, em que pese tenha sido 

devidamente citada, não apresentou contestação nos autos, contudo, 

deixo de aplicar os efeitos da revelia, tendo em vista tratar de direitos 

indisponíveis, nos termos do que preceitua o art. 345, II do CPC. É o breve 

relato. Decido. DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DE 

MATO GROSSO Em detida análise dos autos, verifico através da petição 

de id 25230021, que houve apresentação de contestação pelo ESTADO 

DE MATO GROSSO. Contudo, verifica-se que referido ente não é parte no 

presente processo, bem como a parte reclamada (Mato Grosso 

Previdência – MTPREV), trata-se de entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, criada pela Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014. Assim, deixo de considerar a manifestação apresentada pelo 

ente estatal, tendo em vista que o mesmo não é parte no presente 

processo. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Incumbe a parte 

reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

373, I, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

conseguiu satisfatoriamente provar os fatos constitutivos do seu direito, 

bem como fez prova do que afirmou com a exordial. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta a ocorrência de desconto previdenciário no valor de 11% sobre 

o valor da gratificação pelo exercício da função comissionada, o que seria 

incabível. No presente caso, a parte reclamante alega que passou para o 

cargo comissionado – FDE. SECRET. ESC/PEB, juntando para tanto os 

holerites do ano de 2015 e 2016 (id 24783269), sendo concursada no 

cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado, na 

Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). Ainda, verifica-se o desconto 

da contribuição previdenciária sobre o valor correspondente ao cargo em 

comissão, denominado nos holerites de FDE.SECRET.ESC/PEB (2410), 

conforme indicado na tabela de id 24782886 - Pág. 3, inexistindo prova 

nos autos de que houve a incorporação pelo servidor. A Lei Federal nº 

9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 

12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a qual veda a 

incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo 

comissionado quando esta não for incorporada pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). E M E N T 

A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOBRE A 

GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - AGRAVO 

IMPROVIDO. 1- Estando devidamente preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível, 

justifica-se a manutenção da decisão agravada que deferiu a tutela de 

urgência pleiteada. 2- É indevida a cobrança da contribuição 

previdenciária sobre a totalidade dos proventos da servidora, devendo 

incidir o encargo somente sobre o valor recebido pelo cargo efetivo 

exercido, uma vez que a gratificação pelo exercício da função 

comissionada não incidirá nos cálculos dos proventos da aposentadoria 

da servidora, por expressa vedação constitucional (art. 40, § 2º da CF). 3- 

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001142-15.2018.8.11.0000, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019 Extrai-se da ficha de 

rendimento da parte reclamante que a contribuição previdenciária incidiu 

sobre o valor descrito no item “FDE.SECRET.ESC/PEB”, o que é vedado por 

lei. Desse modo, a parte reclamante faz jus ao recebimento das diferenças 

que lhe foram cobradas a maior do período de 02/2015 a 01/2016, haja 

vista a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% (onze por 

cento) sobre a verba contida no item “FDE.SECRET.ESC/PEB - (2410)”, por 

se tratar de verba que não é incorporada à remuneração dos servidores 

para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. DO PEDIDO DE 

PAGAMENTO EM DOBRO Quanto o pedido de pagamento em dobro, não 

merece prosperar, devendo ser restituído o valor na forma simples. A 

propósito: REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO 
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PREVIDENCIÁRIA - VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE - DESCONTO 

INCIDENTE SOBRE LIMITE PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL - ARTIGO 40, § 18º, DA CF/88 - RESTITUIÇÃO 

DEVIDA NA FORMA SIMPLES – (...) SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.É devida a restituição dos valores descontados 

indevidamente do servidor aposentado, a título de contribuição 

previdenciária, ante a inobservância as regras estabelecidas pelos artigos 

40, ª18, da Constituição Federal e 2º, II, da Lei Complementar n. 202/2004. 

A contribuição previdenciária feita pelos inativos possui natureza 

tributária, de forma que as demandas que tratem deste assunto devem ser 

reguladas pelas regras tributárias, não sendo possível aplicar a regra do 

artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e nem a 

do artigo 940 do Código Civil ao caso.(...) (TJMT Apelação / Remessa 

Necessária 35601/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017) Logo, devem os valores serem 

restituídos de forma simples. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de condenar a parte reclamada a restituir de modo simples 

os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o 

valor referente ao “FDE.SECRET.ESC/PEB (2410)” para a parte reclamante 

do período de 02/2015 a 01/2014, acrescidos de correção monetária a 

partir da data do desconto indevido, com base no Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de mora a partir da citação 

(artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada 

à caderneta de poupança - Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002688-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON DE MIRANDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002688-41.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ADELSON DE MIRANDA LIMA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, 

da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por ADELSON DE 

MIRANDA LIMA, em desfavor de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

ESTADO DA BAHIA COELBA. Relata a parte autora que teve o nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

referente débito indevido, requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela de urgência 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que o 

débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda. Inexistindo preliminares passo a análise do mérito da demanda. 

É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 
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entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001905-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

REPAIR CENTER MANUTENCAO DE ELETRONICOS E TELECOMUNICACOES 

- EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001905-49.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE NANDSON DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

REPAIR CENTER MANUTENCAO DE ELETRONICOS E TELECOMUNICACOES 

- EIRELI - EPP Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se 

de ação proposta por JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS, em desfavor 

de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e REPAIR CENTER 

MANUTENCAO DE ELETRONICOS E TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP. 

Relata a parte autora que realizou a aquisição de aparelho celular, o qual 

veio a apresentar defeito, sendo encaminhado para a garantia da 1ª parte 

reclamada e o serviço executado pela 2ª parte demandada. Assevera que 

o aparelho fora reparado, porém, que ao receber o pacote enviado pela 2ª 

parte ré, não fora localizado o aparelho celular, requerendo ao final 

restituição dos valores e indenização de danos morais. Em contestação, 

alega a parte reclamada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

em síntese, preliminar de incompetência do juizado especial, afirmando no 

mérito ausência de responsabilidade no evento danoso e inocorrência de 

danos morais, pugnando ao final pela improcedência da demanda. Já a 

parte demandada REPAIR CENTER MANUTENCAO DE ELETRONICOS E 

TELECOMUNICACOES - EIRELI – EPP, afirmou na contestação, preliminar 

de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial, afirmando no 

mérito ausência de responsabilidade e inocorrência de danos morais, 

requerendo a improcedência da ação. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito as preliminares de incompetência do Juizado 

Especial, sob fundamento de necessidade de prova pericial, tendo em 

vista que o objeto da presente demanda consiste em saber se as partes 

reclamadas enviaram ou não o produto para a parte reclamante, de modo 

que perícia alguma seria capaz verificar tal fato, bem como a causa não 

apresenta complexidade para julgamento por esta justiça especializada. 

Ainda, verifica-se que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela parte ré REPAIR CENTER MANUTENCAO DE 

ELETRONICOS E TELECOMUNICACOES - EIRELI – EPP, tendo em vista que 

esta, na qualidade de fornecedora de serviços, foi a responsável pelo 

conserto e envio do produto reparado, de modo que deve responder 

solidariamente nos termos do art. 7º, parágrafo único e art. 19, ambos do 

CDC, por eventuais danos causados. Ultrapassada a fase das 
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preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como 

fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano 

econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque não 

raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu 

direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu 

alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da prova. 

Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o que 

faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado o envio de seu aparelho celular 

para conserto junto as partes rés, que descumpriram com a obrigação 

pactuada, não realizando a entrega do aparelho, bem como não 

reembolsando os valores despendidos. De início, verifica-se através do 

documento de id 22885319, que restou incontroverso nos autos o envio 

do aparelho celular da parte autora para reparo sob responsabilidade das 

partes ré, sendo atribuída ordem de serviço 4152107561. Assim, 

conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Nesse sentido, restando incontroverso o envio do bem para 

reparo junto as partes demandadas, resta analisar a legalidade da conduta 

das partes rés, no que tange a restituição do aparelho celular em favor da 

parte autora, a fim de verificar a ocorrência ou não de ato ilícito a ensejar 

reparação de danos morais e materiais. No presente caso, em pese as 

partes reclamadas tenham afirmado que o aparelho celular fora reparado 

e enviado através do rastreamento OH238741824BR, bem como de que 

fora aberta manifestação junto aos Correios, onde não foi identificada 

qualquer violação no momento de entrega do objeto, observa-se que estas 

NÃO trouxeram aos autos qualquer tipo de documento que demonstre a 

declaração de conteúdo do objeto postado, principalmente, a informação 

de que o objeto postado se tratava do aparelho celular pertencente a parte 

autora, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando 

ao largo de comprovar o efetivo envio do aparelho celular reparado. 

Constata-se, assim, que o produto pertencente a parte autora não fora 

entregue pelas partes rés. Logo, devidamente comprovada à falha dos 

serviços prestados pelas reclamadas. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre a parte reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudesse comprovar inequivocamente a efetiva entrega 

dos produtos ou reembolso dos valores, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Entretanto, assim não o fizeram. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois tenho que houve efetiva falha na prestação de 

serviço pelas partes rés, que sem qualquer justificativa não cumpriram o 

acordo firmado entre as partes. Analisando os autos e o conjunto 

probatório que o sustenta verifica-se que é incontroverso a não entrega 

do produto, o que configura falha na prestação do serviço apta a ensejar 

a reparação e compensação pelos danos sofridos pela parte reclamante. 

Insta ressaltar que a responsabilidade das partes reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Vide o entendimento da Turma Recursal nesse mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DAS 

EMPRESAS APELANTES, INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES – 

“MERCADOLIVRE” E “MERCADOPAGO” – PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO 

VENDEDOR – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

INTERMEDIADORAS POR SEREM PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE 

FORNECIMENTO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3° E 7° DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – 

DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR – DANO MORAL 

CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar 

os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das 

partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor 

fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende 

aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir 

em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à 

conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (N.U 

1004230-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos materiais, formulado na 

presente demanda deve ser acolhido em parte, uma vez que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar não apenas o pagamento do valor do 

celular extraviado, conforme se infere da nota fiscal trazida no id 

22885317, mas também a inadimplência das partes demandadas na 

entrega do produto ou reembolso dos valores despendidos. Entretanto, 

tem-se que deve ser indeferido o pedido de restituição do valor de R$ R$ 

749,90 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), vez que 

a própria parte autora afirma que adquiriu o aparelho para sua utilização 

no trabalho. Logo, a parte autora está se utilizando do bem adquirido, bem 

como será ressarcida do bem extraviado, de modo que restituir o valor do 

novo aparelho adquirido, o qual frisa-se, está sendo utilizado pela mesma 

e já faz parte de seu patrimônio, configura enriquecimento sem causa, 

vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, tenho que o valor efetivamente 

pago com a aquisição do aparelho extraviado no valor de R$ 1.349,85 (um 

mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), deve 

ser restituído em favor da parte demandante. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 

do STJ; e 2 – condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao 

pagamento do montante de R$ 1.349,85 (um mil, trezentos e quarenta e 

nove reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE desde a data em deveria ter sido realizada a efetiva entrega e 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 
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deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINEIA TELLES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. DA SILVA BRITES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001854-38.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SINEIA TELLES DOS SANTOS 

REQUERIDO: F. DA SILVA BRITES - ME Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação 

proposta por SINEIA TELLES DOS SANTOS, em desfavor de F. DA SILVA 

BRITES - ME. Relata a parte autora que realizou junto a parte ré a venda do 

veículo YAMAHA/CRYPTON T105E, Placa JZL6483 e Renavan 

00792585828, a qual não realizou a devida transferência da propriedade 

do bem, pugnando ao final pela transferência do veículo e indenização de 

danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em que pese a parte ré tenha 

sido devidamente citada, conforme se infere do documento de id 

26219675, não se fez presente em audiência, tampouco justificou a 

ausência ou apresentou contestação no prazo legal. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. REVELIA Considerando que a parte promovida foi regularmente 

citada, não comparecendo em audiência de conciliação ou apresentou 

contestação no prazo legal, com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a 

como revel. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Diante da revelia e com 

base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. 

LIMITES DO CONFLITO A revelia gera confissão ficta quanto à matéria 

fática discutida nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 

9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos 

probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que não dependem 

de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os 

quais milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), 

bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a 

ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato da parte 

promovida ser revel não implica automaticamente na procedência da 

pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Ocorre que, nada há na convicção deste juízo que justifique a 

não aplicação do dispositivo legal acima mencionado, tendo em vista que a 

ausência de contestação e documentos aptos a contrapor os fatos 

alegados pela parte autora na exordial. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma ter 

realizado a venda do veículo junto a parte reclamada, que por sua vez não 

realizou a transferência do mesmo. No presente caso, a parte reclamada 

não compareceu à audiência de conciliação, bem como não trouxe aos 

autos qualquer tipo de documento que demonstre a realização da 

transferência. Partindo desta premissa e em análise dos autos, 

observa-se que, a parte reclamante afirma ter realizado contrato de 

compra e venda junto a parte ré para aquisição de um novo veículo, dando 

como entrada o veículo objeto da lide. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar o cumprimento de suas 

obrigações, ônus que lhe incumbia e não se defendeu na oportunidade da 

contestação, não havendo qualquer outra prova ou circunstância jurídica 

que possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta ocasionada 

pela revelia. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois não houve a comprovação da transferência do veículo, o que tem lhe 

gerado imensos transtornos com o lançamento de impostos, multas e 

custas, bem como a inscrição de seus dados em dívida ativa. 

Compulsando os autos, o demasiado atraso injustificado na resolução da 

transferência do veículo, aliado ao descaso da parte reclamada que não 

envidou qualquer tipo de esforço para solução do impasse, demonstram 

que a hipótese ultrapassa os limites do mero dissabor do cotidiano, 

demonstrando a presença dos danos morais que merecem compensação 

pecuniária. O dano moral, neste caso, decorre da frustração 

experimentada pela parte autora, tendo que percorrer longa e tormentosa 

trajetória para se ver livre dos débitos do veículo alienado, tudo isto 

somado ao desrespeito com que foi tratada. Por certo que tudo isto causa 

à parte sentimento de impotência e fraqueza ante a ilicitude da recusa em 

cumprir obrigação contratualmente estabelecida. A parte reclamante 

sofreu, pois, lesão decorrente da frustração, da angústia, da sensação de 

impotência, em razão de necessitar realizara a transferência do veículo, 

posição em consonância com a Jurisprudência dominante. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE 

DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(LEASING). CONTRATO QUITADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA 

PROPRIEDADE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA 

ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA 

CONTRATUAL. CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, 

RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a 

Recorrida HEVERILDE CARVALHO NOGUEIRA postula pela condenação 

da instituição financeira Recorrente BANCO ITAUCARD S/A na obrigação 

de fazer a transferência do veículo adimplido, bem como reparação por 

danos morais, em decorrência das inúmeras tentativas de resolução da 

celeuma na seara administrativa. 2. Na espécie, restou incontroverso o 

adimplemento do contrato, bem como a inexistência de transferência do 

bem adquirido pela consumidora. 3. Não obstante a empresa arrendadora 

alegue culpa exclusiva da arrendatária quanto à ausência de emissão de 

documentos necessários para viabilizar a transferência, não merece 

acolhimento a sua assertiva, porquanto a Recorrida informou que todos os 

documentos foram devidamente encaminhados, colacionando aos autos 

diversos números de protocolo de atendimento, os quais demonstram as 

tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa. 4. Danos 

morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa 

Recorrente em proceder à resolução do problema na seara administrativa, 

a despeito da tentativa da consumidora. 5. Quando a prestadora de 

serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais 

transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano 

moral . No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do 

erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um 

calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o 

dano moral . 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas 

também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a 

repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 

(sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo 

ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma 

Recursal em casos análogos. 8. Nas indenizações por danos morais, 

tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora 

tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção 

monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula 

n.º 362 do STJ). 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (N.U 8012524-67.2015.8.11.0006, 

TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019) Os 
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artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Assim, 

ante a ausência de comprovação da transferência da propriedade, a 

condenação da parte ré é medida que se impõe. DO DANO MATERIAL Uma 

vez entendendo ser indevida a conduta da parte ré, que não procedeu 

com a transferência do veículo alienado em seu favor, bem como 

comprovado o pagamento pela parte autora do débito inscrito em dívida 

ativa, referente ao bem, no valor total de R$ 583,79 (quinhentos e oitenta e 

três reais e setenta e nove centavos), conforme se infere do documento 

de id 22824500, tenho que o montante deve ser restituído em favor da 

parte autora. Desta forma, deve a parte ré ser compelida em ressarcir a 

parte autora no valor de R$ 583,79 (quinhentos e oitenta e três reais e 

setenta e nove centavos). DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO No caso dos 

autos, a parte autora deixa claro que alienou o veículo junto a parte ré, que 

por sua vez não procedeu a transferência do bem. No entanto, não pode a 

parte autora ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que 

afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza 

financeira por não ter cumprido integralmente providência administrativa 

imposta no CTB. Ademais, a Corte Cidadã sumulou entendimento de que a 

responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA do 

veículo no período posterior a sua alienação, nesses termos: Súmula 585 - 

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o 

veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – 

IPVA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADUAL - RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA – ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Nos termos 

da Súmula 585 do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, 

prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o 

IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período 

posterior à sua alienação. (N.U 0003093-55.2006.8.11.0041, , MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 07/02/2019) Logo, 

se há prova nos autos de que a parte autora não é a proprietária do 

veículo, bem como identificado o comprador, devem os débitos serem 

transferidos a este último, vez que a propriedade do bem se transfere com 

a tradição. Daí a importância do artigo 6º da Lei 9.099/95, que estabelece 

que "o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Na espécie, verifica-se a ausência do ânimo de dono da parte 

autora, por meio da declaração formulada na inicial, posto que se 

desconhece o paradeiro do veículo, porém, ainda se encontra vinculado 

ao seu nome. Portanto, apresenta-se como justa a declaração da negativa 

de propriedade do veículo. No entanto, ante a incerteza sobre se o 

automóvel continua em circulação, há de se adotar medidas que viabilizem 

a identificação do novo proprietário e a regularização do veículo, da forma 

preceituada no CTB. Ademais, deve-se proteger o interesse público de se 

manter a integridade de informação do banco de dados do DETRAN/MT 

sobre a propriedade de veículos automotores, bem como a respectiva 

responsabilidade decorrente do exercício do direito de propriedade nas 

esferas civil, administrativa e penal, ou seja, o juízo não pode coadunar 

com a situação ilegal de o veículo circular em território nacional de forma 

irregular, sem que se identifique seu proprietário, haja vista que a 

ausência de regularização, representa risco à coletividade, razão pela 

qual se impõe a adoção de medida de restrição e retirada do bem móvel de 

circulação até sua efetiva regularização no DETRAN, o que se determina 

com fundamento no art. 3º da Lei 12.153/2009. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – condenar a parte reclamada em indenizar a parte autora a título de 

dano moral, o qual perfaz o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ; 2 – 

condenar a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a 

importância de R$ 583,79 (quinhentos e oitenta e três reais e setenta e 

nove centavos), valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 3 – 

determinar no exercício do poder geral de cautela judicial: a) que seja 

oficiado ao DETRAN-MT para que proceda a anotação do cadastro do 

veículo a restrição de circulação - YAMAHA/CRYPTON T105E, Placa 

JZL6483 e Renavan 00792585828; b) seja expedido mandado de busca e 

apreensão, a ser cumprido em desfavor de qualquer pessoa que com o 

objeto se encontre, do veículo YAMAHA/CRYPTON T105E, Placa JZL6483 

e Renavan 00792585828, e recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que 

esteja completa sua regularização; c) seja oficiado o DETRAN-MT e 

SEFAZ-MT para que procedam a transferência do veículo e dos débitos, 

relativos ao automóvel YAMAHA/CRYPTON T105E, Placa JZL6483 e 

Renavan 00792585828, fazendo constar como responsável do bem, F. DA 

SILVA BRITES (Nome Fantasia RONDOVEL VEICULOS), inscrita no CNPJ 

sob o nº 09.435.201/0001-96, localizada na Rua Dom Pedro II, n. 126, 

Centro, em Rondonópol is/MT, CEP 78700-220, e-mai l : 

rondovel@brturbo.com.br e telefone (66) 3421-6411. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN OAB - MT27578/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000085-58.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARCOS MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Cuida-se de ação ajuizada por MARCOS 

MOREIRA DOS SANTOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Relata 

a parte autora que a parte ré procedeu a cobrança indevida de IPVA dos 

anos de 2018 e 2019, afirmando que o veículo que deu origem a dívida, 

motocicleta Honda XRE 300, placa OBF6292 e Renavam 511288646, fora 

furtada, requerendo assim indenização de danos morais. Tutela de 

urgência deferida. Pretende a parte autora que a parte ré declare a 

nulidade das cobranças referente a IPVA dos anos de 2018 e 2019, 

afirmando que o veículo que deu origem a dívida, motocicleta Honda XRE 

300, placa OBF6292 e Renavam 511288646, fora furtada, ocasião em que 

registrou boletim de ocorrência comunicando o ocorrido, a fim de que não 

gerassem débito, pugnando ao final pela declaração de inexistência de 

débitos e indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando no 

mérito a inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a parte ré 

foi a responsável pelo apontamento restritivo, portanto, parte legítima para 

figurar na presente ação. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO De toda forma, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 
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Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia, é que a parte autora afirma ter comunicado o furto do 

veículo que ensejou a inscrição de seus dados em dívida ativa e 

apontamento restritivo junto aos órgãos de proteção ao crédito. De início, 

verifica-se através do documento de id 28084560, que restou 

incontroverso nos autos que a parte autora realizou a comunicação do 

furto da motocicleta Honda XRE 300, placa OBF6292 e Renavam 

511288646, na data de 23/01/2018, ocasião em que solicitou o bloqueio 

administrativo do bem, a fim de que não gerassem débitos junto ao fisco 

estadual. No mesmo sentido, tem-se por incontroverso que a parte 

reclamante adotou todas as cautelas necessárias, quando da 

comunicação do furto, aptas a evitar a cobrança de qualquer tributo 

originado pelo bem furtado, vez que o próprio site da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Estado de Mato Grosso informa que “No caso de 

roubo/furto de veículos, após o proprietário efetuar o Boletim de 

Ocorrência (BO) no órgão competente, o status do veículo nos sistemas 

do Detran e da Sefaz são atualizados imediatamente”. Assim, conforme 

preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os fatos 

admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no presente. 

Nesse sentido, restando incontroverso o furto do bem, e ainda, sua 

comunicação às autoridades competentes, resta analisar a legalidade da 

conduta da parte ré, que procedeu apontamento negativo dos dados da 

parte demandante, a fim de verificar a ocorrência ou não de ato ilícito a 

ensejar reparação de danos morais. Atinente ao mérito, aplica-se a 

responsabilidade objetiva do Estado para prestação de serviços públicos, 

como no caso dos autos, conforme prevê a Constituição Federal em seu 

artigo 37, § 6º: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação da legalidade dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais em dívida ativa, bem como junto ao 

órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no 

âmbito da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso o entendimento de 

que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se 

configura “in re ipsa”, ou seja, independentemente de prova. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 0000608-23.2016.8.11.0012, TURMA 

RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal 

Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) Os artigos 

186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que 

provável a aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela 

parte demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação da legalidade dos débitos, a declaração de inexistência do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda, referente a motocicleta 

Honda XRE 300, placa OBF6292 e Renavam 511288646; 2 – condenar a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, com incidência de juros e correção 

na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001081-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001081-90.2019.8.11.0010 EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES 

DE ALMEIDA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento do valor vinculado aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Atente-se para a liberação de parte da quantia em favor da Exequente. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001602-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001602-35.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: COSME CANDIDO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Atente-se para a liberação da 

quantia em favor do Exequente. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Intimem-se. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 444 de 783



Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002513-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA ELIS PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002513-47.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: CELINA ELIS PIO EXECUTADO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido 

em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000582-82.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACY VIDIGAL DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA 1000582-82.2019.8.11.0018 AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: IRACY VIDIGAL DA SILVA A parte 

autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Sem custas. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. JUARA, 

15 de abril de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001997-03.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. C. D. S. (REQUERENTE)

T. B. B. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1001997-03.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

THAINARA BORGES BATISTA ALVES, EDUARDO HENRIQUE CAPELLI DA 

SILVA Vistos, etc. Trata-se de Homologação de Acordo Extrajudicial 

celebrado entre as partes qualificadas nos autos. MPE se manifestou 

favoravelmente à homologação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Ante o teor dos autos de Homologação de 

Acordo Extrajudicial, envolvendo alimentos, verifico que as partes 

compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da 

vontade, pactuaram sobre o objeto da lide, atendidos os interesses do 

menor. Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a 

homologação do referido acordo. Ante o exposto, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo firmado pelas partes, e, com supedâneo no Art. 487, 

inciso III, “b”, do NCPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. 

Sem custas, eis que defiro a gratuidade de Justiça.. Caso requerido pela 

parte, defiro desde já o desentranhamento dos documentos originais 

juntados aos autos. Após o transito em julgado, arquive-se observando as 

cautelas e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento e postular o 

cumprimento do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juara/MT, 15 de abril de 2020. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-37.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TELIS CAVALCANTE DE CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUZA RUBIN OAB - MT0016490A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000445-37.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

TELIS CAVALCANTE DE CRUZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Analisando detidamente os autos, verifico que, 

inobstante o teor do requerimento administrativo de fls.33, com o fito de 

evitar futura arguição de nulidade, advirto que no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631240, o STF pacificou o entendimento de que a 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento 

administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a 

direito antes de sua apreciação e INDEFERIMENTO pelo INSS, ou se 

excedido o prazo legal para sua análise. Desse modo, considerando que 

não consta nos autos requerimento administrativo indeferido, DETERMINO 

a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o referido documento 

essencial, sob pena de extinção do feito. Ademais, com a juntada ou 

decurso do prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

deliberações. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, 

priorizando a comunicação de forma eletrônica. Cumpra-se. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000723-04.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLAO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. DILLMANN & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000723-04.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: 

PETROLAO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME EXECUTADO: E. 

DILLMANN & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de acordo, devidamente 

homologado, celebrado entre as partes da presente execução. A parte 

exequente se manifestou no sentido do cumprimento do avençado pelo 

executado, requerendo a extinção do feito. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, denota-se que o executado 

quitou o acordo celebrado, conforme manifestação da parte exequente. 

Sendo assim, observa-se que o feito executivo alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção, pois a obrigação foi devidamente satisfeita. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, em proporção entre as partes, nos 

termos do art. 90, §2º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, À CAA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71192 Nr: 1863-32.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcir Paulo Reolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

773,77(setecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 360,37(trezentos e 

sessenta reais e trinta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas e taxas 

finais ou remanescentes- preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, que após o 

pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante de 

pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas 

baixas.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000300-10.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000300-10.2020.8.11.0018. AUTOR(A): CLAUDINEY 

GALDINO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). INDEFIRO por ora o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo ser reapreciado 

após a perícia médica, pois apesar da documentação apresentada, o 

requerido pela parte autora enseja providência de difícil reversão, o que 

encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Tendo em vista que a actio 

em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição 

delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a 

priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito do juízo 

o Dr. Ricardo Leandro Felipe, que deverá servir escrupulosamente o 

encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II. Destarte, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e 

ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. A perícia realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico 

perito nomeado, devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora 

agendada, devendo ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, 

do CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) 

habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 

– 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a 

incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e temporária; c) 

parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando de periciando 

(a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA 

e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica 

adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto aos honorários 

arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da 

Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor 

Judiciário. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte 

requerida para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 

183), advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-68.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PEREIRA ANANIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000236-68.2018.8.11.0018. AUTOR(A): CLARICE 

PEREIRA ANANIAS REU: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em 

conformidade com a Portaria Conjunta n. 281 que decretou o fechamento 

das portas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso juntamente 

dos Fóruns das Comarcas, no período de 20.03.2020 à 30.04.2020, 

colocando em regime de teletrabalho os servidores, decisão motivada em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio do 

COVID-19, DETERMINO a remessa dos autos à Secretaria da Vara para 

posterior designação de audiência. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39689 Nr: 150-61.2011.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Lopes Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Nunes Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Higor da Silva Dantas - OAB:MT0019755O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente os pedidos e a 

DECRETO A INTERDIÇÃO DE SEBASTIÃO NUNES PACHECO, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 3º, II, do CC e de acordo com o art. 1.775, § 1º, do 

CC.Nomeio-lhe Curador o seu primo VALTER ALVARENGA DE SOUZA. 

Lavre-se o competente termo.Procedimento ISENTO DE 

CUSTAS.Inscreva-se no Registro de Pessoas Naturais e publique-se na 

impressa local e no Órgão Oficial por três vezes, com intervalos de 10 

(dez) dias, constando do Edital os nomes do Interditado e do Curador, a 

causa da interdição e os limites da Curatela, a teor do disposto nos arts. 

755, § 3º e seguintes do NCPC c/c art. 9º, III do CC. Oficie-se ao Cartório 

Eleitoral dando ciência da presente para exclusão da Interditando do 

quadro de eleitores. Inscreva-se no Registro Civil de pessoas naturais a 

teor do previsto no artigo 755 do NCPC c/c artigo 9º, III, do Código Civil de 

2002.Tudo cumprido e certificado arquive-se com baixa.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40256 Nr: 710-03.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaciara Motors Ltda, MMC Automotores do 

Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathalia Messias Junglaus - 

OAB: 26.567/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605-B/MT, Carlos Augusto Falletti - 

OAB:83341, CIRO JOSÉ CALLEGARO - OAB:249941, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470, Samuel de Campos Widal Filho - OAB:7197-B, 

Tamara Soares de Souza - OAB:24002-O, Willy Alberto Heitmann 

Neto - OAB:20763

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial para condenar as requeridas à substituição do veículo descrito na 

inicial por outro da mesma espécie, zero quilometro, e em perfeitas 

condições de uso, sem qualquer ônus ao requerente, no prazo de 60 

(sessenta dias), sob pena de mula diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais).OUTROSSIM, condeno as requeridas ao pagamento de danos 

morais que arbitro em R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), 

corrigido monetariamente, com base no INPC – Lei nº.6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 da I 

Jornada do CJF/STJ, a partir do evento danoso/prejuízo.Condeno as 

requeridas ao pagamento de danos materiais, consistente no 

ressarcimento de nove meses de aluguel de um veículo. O valor deverá 

ser corrigido monetariamente, com base no INPC – Lei nº.6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN Enunciado 20 da I 

Jornada do CJF/STJ, ambos a partir do prazo de 30 dias que as requeridas 

teriam para reparar o defeito, devolver o dinheiro ou substituir o produto 

defeituoso. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70836 Nr: 1706-59.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Antonio 

Julião dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Julião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 D E C I S Ã O

Diante da recusa justificada da advogada nomeada, NOMEIO a Defensoria 

Pública para apresentar defesa técnica impugnando o pedido de 

interdição.

Remetam-se os autos à Defensoria Pública para as providências 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82324 Nr: 3106-74.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente os pedidos e DECRETO 

A INTERDIÇÃO DE ANTENOR ALVES DE SOUZA, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 3º, II, do CC e de acordo com o art. 1.775, § 1º, do CC 

nomeio-lhe Curadora, a sua filha, CELIA ALVES DE SOUZA 

FARIA.DETERMINO que a curadora se abstenha de praticar atos de 

disposição patrimonial, aplicando-se as disposições dos arts. 1748 e 1749 

do CC. Eventual necessidade de disposição patrimonial deverá ser 

precedido de avaliação e autorização judicial, nos termos do art. 1750 do 

CC. Inscreva-se no Registro de Pessoas Naturais e publique-se na 

impressa local e no Órgão Oficial por três vezes, com intervalos de 10 

(dez) dias, constando do Edital os nomes do Interditado e da Curadora, a 

causa da interdição e os limites da Curatela, a teor do disposto nos arts. 

755, § 3º e seguintes do NCPC c/c art. 9º, III do CC. Oficie-se ao Cartório 

Eleitoral dando ciência da presente para exclusão da Interditando do 

quadro de eleitores. Inscreva-se no Registro Civil de pessoas naturais a 

teor do previsto no artigo 755 do NCPC c/c artigo 9º, III, do Código Civil de 

2002.Determino a expedição de certidão de honorários, no valor de (um) 

URH em favor da advogada nomeada, Dra. Lindamir Macedo de Paiva – 

OAB/MT n. 16164, valor este que deverá ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69741 Nr: 1162-71.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erivaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente os pedidos iniciais, 

confirmando a tutela deferida e DECRETO A INTERDIÇÃO DE FLAVIO DA 

SILVA, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do art. 3º, II, do CC e de acordo com o art. 

1.775, § 1º, do CC nomeio-lhe Curador, seu genitor, ERIVALDO GOMES DA 

SILVA.DETERMINO que o curador se abstenha de praticar atos de 

disposição patrimonial, aplicando-se as disposições dos arts. 1748 e 1749 

do CC. Eventual necessidade de disposição patrimonial deverá ser 

precedido de avaliação e autorização judicial, nos termos do art. 1750 do 

CC. Inscreva-se no Registro de Pessoas Naturais e publique-se na 

impressa local e no Órgão Oficial por três vezes, com intervalos de 10 

(dez) dias, constando do Edital os nomes do Interditado e da Curadora, a 

causa da interdição e os limites da Curatela, a teor do disposto nos arts. 

755, § 3º e seguintes do NCPC c/c art. 9º, III do CC. Oficie-se ao Cartório 

Eleitoral dando ciência da presente para exclusão da Interditando do 

quadro de eleitores. Inscreva-se no Registro Civil de pessoas naturais a 

teor do previsto no artigo 755 do NCPC c/c artigo 9º, III, do Código Civil de 

2002.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-75.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000867-75.2019.8.11.0018. AUTOR(A): GERALDO 

LEANDRO DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO D E C I S Ã O 

Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os requisitos do 

art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes as hipóteses 

do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema 

acerca da prioridade na tramitação destes autos. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 

344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000868-60.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000868-60.2019.8.11.0018. AUTOR(A): GERALDO 

LEANDRO DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO D E C I S Ã O 

Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os requisitos do 

art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes as hipóteses 

do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema 

acerca da prioridade na tramitação destes autos. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 

344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000674-60.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LORACI MACHRY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000674-60.2019.8.11.0018. AUTOR(A): LORACI 

MACHRY REU: BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO 

Trata-se de ação civil em que a parte requerente afirma que está impedida 

de contrair novo empréstimo com outra instituição bancária, tendo em vista 

que parte a requerida mantém “bloqueada” a RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL em seu benefício previdenciário, aduz que mesmo sem ter 

requerido cartão de crédito consignado a instituição bancária simulou a 

sua contratação e sequer oportunizou a possibilidade de escolher a 

porcentagem que seria reservada. A liminar foi indeferida. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação, não sustentando 

preliminares. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. É o 

relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO Em sua contestação a parte requerida 

afirmou que houve a regular contratação do cartão de crédito consignado 

junto a ela e foi feita por livre e espontânea vontade das partes e por isso 

não há que se falar em contratação indevida. Todavia, a parte não juntou 

nenhum documento com a contestação, de modo a comprovar o negócio 

jurídico supostamente havido entre as partes, e muito menos a 

regularidade da contratação. Sendo assim, ao arguir fatos modificativos e 

extintivos dos direitos da parte requerente, a parte requerida atraiu 

totalmente para sí o ônus da prova. Diante da inexistência de documentos 

que comprovassem a existência de relação jurídica pelas partes, cai por 

terra toda a tese defensiva, revelando a procedência dos pedidos. 

Redargui-se, não há qualquer documento relacionado a contratação do 

serviço ora discutido, sendo este um ônus da parte requerida em razão da 

regra do inciso VIII do art. 6º do CDC. A instituição bancária não 

comprovou a contratação questionada, o que, por si só, afasta a 

legalidade da cobrança. Há responsabilidade objetiva da empresa, 

bastando que exista, para caracterizá-la, a relação de causalidade entre o 

dano experimentado pelo consumidor e o ato da prestadora de serviço, 

independentemente de culpa ou dolo, como no caso dos autos. 

Evidentemente houve falha na prestação dos serviços por parte da 

requerida, que deve suportar os riscos da atividade e os prejuízos 

decorrentes da falta de diligência, considerando que efetuou cobrança a 

pessoa que não contratou seus serviços. A parte requerida deve se 

cercar do devido cuidado, de modo a evitar acontecimentos danosos aos 

seus usuários ou terceiros. Espera-se tenha o cuidado necessário na 

verificação da autenticidade dos dados que lhes são apresentados, em 

face do risco que é inerente à sua atividade, não podendo transferir ao 

consumidor os danos advindos da sua conduta inadequada ou pouco 

cautelosa. Cumpre destacar que a hipótese trata de relação de consumo, 

subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 – norma de ordem pública 

e de interesse social –, uma vez que as partes se enquadram na condição 

de consumidora e prestadora de serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente. 
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Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista 

ao caso, em especial da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo, bem como o da boa-fé objetiva, do qual exsurge os deveres de 

lealdade, confiança e cooperação. Ressalte-se que a responsabilidade da 

parte requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente 

afastada em caso de comprovação da inexistência do defeito ou de 

qualquer das causas excludentes de responsabilidade previstas no 

parágrafo 3º do referido dispositivo. Diante disto, é devida a indenização 

por responsabilidade civil objetiva em violarem o dever um dos direitos 

básicos ao consumidor quanto a informação clara e adequada (art. 6º, III 

do CDC) e fazerem prática abusiva de execução de serviço sem 

autorização prévia (art. 39, VI, do CDC). A cobrança de um serviço não 

contratado, é fato que demonstra a falha na prestação do serviço (art. 14, 

CDC), ensejando indenização por danos morais pela quebra da rotina e 

perda do tempo útil do consumidor, porquanto ultrapassado o mero 

dissabor, incômodo e contratempo do cotidiano. Acrescente-se a isso a 

violação do princípio da boa-fé e a onerosidade excessiva criada por ato 

arbitrário, unilateral e ilícito por parte da requerida. III – DISPOSITIVO FORTE 

EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a 

ilegalidade da averbação de MARGEM no benefício da parte autora. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de danos morais no patamar de 

R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença 

(Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no INPC – Lei nº.6.899/81-, 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 

da I Jornada do CJF/STJ, desde o evento danoso/prejuízo. DETERMINO que 

a parte requerida cancele imediatamente a RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL e EMPRÉSTIMO SOBRE A RESERVA da parte autora. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. JULGO 

extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-11.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

RONEY SANDRO CUNHA OAB - MT0005030A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANA BONFIM BOASEK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000147-11.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: MARLENE 

PEREIRA BATISTA EXECUTADO: VERIDIANA BONFIM BOASEK SENTENÇA 

Trata-se de “Ação de Execução” proposta por MARLENE PEREIRA 

BATISTA, em face de VERIDIANA BONFIM BOASEK, qualificados nos 

autos. Entre um ato e outro, as partes apresentaram termo de acordo 

acerca do presente feito (ID: 30937113). É o relatório. Fundamento e 

Decido. As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida 

em que a intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade 

necessária à legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante 

terceiros. Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de 

direitos plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o 

acordo firmado entre as partes. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

HOMOLOGO o acordo de vontades apresentado em ID: 30937113, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a 

fazer parte integrante da presente sentença, EM CONSEQUÊNCIA JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito 

em julgado, expeça-se o necessário ao Cartório competente para as 

averbações necessárias, e ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Sem custas e honorários, pro rata, eis que não previsto no 

acordo. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000598-36.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000598-36.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MILTON 

ALVES TEIXEIRA REU: BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO 

Trata-se de ação civil em que a parte requerente afirma que está impedida 

de contrair novo empréstimo com outra instituição bancária, tendo em vista 

que parte a requerida mantém “bloqueada” a RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL em seu benefício previdenciário, aduz que mesmo sem ter 

requerido cartão de crédito consignado a instituição bancária simulou a 

sua contratação e sequer oportunizou a possibilidade de escolher a 

porcentagem que seria reservada. A liminar foi indeferida. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação, não sustentando 

preliminares. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. É o 

relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do 

artigo 355, I, do CPC. Em sua contestação a parte requerida afirmou que 

houve a regular contratação do cartão de crédito consignado junto a ela e 

foi feita por livre e espontânea vontade das partes e por isso não há que 

se falar em contratação indevida. Todavia, a parte não juntou nenhum 

documento com a contestação, de modo a comprovar o negócio jurídico 

supostamente havido entre as partes, e muito menos a regularidade da 

contratação. Sendo assim, ao arguir fatos modificativos e extintivos dos 

direitos da parte requerente, a parte requerida atraiu totalmente para sí o 

ônus da prova. Diante da inexistência de documentos que comprovassem 

a existência de relação jurídica pelas partes, cai por terra toda a tese 

defensiva, revelando a procedência dos pedidos. Redargui-se, não há 

qualquer documento relacionado a contratação do serviço ora discutido, 

sendo este um ônus da parte requerida em razão da regra do inciso VIII do 

art. 6º do CDC. A instituição bancária não comprovou a contratação 

questionada, o que, por si só, afasta a legalidade da cobrança. Há 

responsabilidade objetiva da empresa, bastando que exista, para 

caracterizá-la, a relação de causalidade entre o dano experimentado pelo 

consumidor e o ato da prestadora de serviço, independentemente de culpa 

ou dolo, como no caso dos autos. Evidentemente houve falha na 

prestação dos serviços por parte da requerida, que deve suportar os 

riscos da atividade e os prejuízos decorrentes da falta de diligência, 

considerando que efetuou cobrança a pessoa que não contratou seus 

serviços. A parte requerida deve se cercar do devido cuidado, de modo a 

evitar acontecimentos danosos aos seus usuários ou terceiros. Espera-se 

tenha o cuidado necessário na verificação da autenticidade dos dados 

que lhes são apresentados, em face do risco que é inerente à sua 

atividade, não podendo transferir ao consumidor os danos advindos da 

sua conduta inadequada ou pouco cautelosa. Cumpre destacar que a 

hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei 

nº 8.078/90 – norma de ordem pública e de interesse social –, uma vez 

que as partes se enquadram na condição de consumidora e prestadora de 

serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente. Logo, impositiva a aplicação dos 

princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, bem como o da 

boa-fé objetiva, do qual exsurge os deveres de lealdade, confiança e 

cooperação. Ressalte-se que a responsabilidade da parte requerida é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente afastada em caso de 

comprovação da inexistência do defeito ou de qualquer das causas 

excludentes de responsabilidade previstas no parágrafo 3º do referido 

dispositivo. Diante disto, é devida a indenização por responsabilidade civil 

objetiva em violarem o dever um dos direitos básicos ao consumidor 

quanto a informação clara e adequada (art. 6º, III do CDC) e fazerem 

prática abusiva de execução de serviço sem autorização prévia (art. 39, 

VI, do CDC). A cobrança de um serviço não contratado, é fato que 

demonstra a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), ensejando 

indenização por danos morais pela quebra da rotina e perda do tempo útil 
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do consumidor, porquanto ultrapassado o mero dissabor, incômodo e 

contratempo do cotidiano. Acrescente-se a isso a violação do princípio da 

boa-fé e a onerosidade excessiva criada por ato arbitrário, unilateral e 

ilícito por parte da requerida. III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a 

ilegalidade da averbação de MARGEM no benefício da parte requerente. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de danos morais no patamar de 

R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença 

(Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no INPC – Lei nº.6.899/81-, 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 

da I Jornada do CJF/STJ, desde o evento danoso/prejuízo. DETERMINO que 

a parte requerida cancele imediatamente a RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL e EMPRÉSTIMO SOBRE A RESERVA da parte autora. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. JULGO 

extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001156-08.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001156-08.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MARIA 

RIBEIRO SOARES REU: BANCO BRADESCO, BRADESCO SEGUROS S/A S 

E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Trata-se de ação civil em que a parte 

requerente afirma ter sido efetuado descontos em seu benefício 

previdenciário a título de seguro de vida, aduz que ao buscar informações 

junto a primeira requerida verificou que o desconto estaria sendo feito em 

favor da segunda requerida. No entanto, alega que jamais contraiu seguro 

perante a seguradora e dessa forma os descontos efetuados por ela são 

indevidos, motivo pelo qual pleiteia a anulação da cobrança de seguro de 

vida com a restituição em dobro dos valores pagos, bem como, 

indenização por danos morais. A liminar foi deferida. Devidamente citada, 

a parte requerida apresentou contestação, pugnando preliminarmente pela 

exclusão da segunda requerida Bradesco Seguros S/A do polo passivo 

da demanda, tendo em vista que a primeira requerida responde pelos seus 

atos. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. É o relatório. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Primeiramente rejeito o pedido da parte requerida no 

que tange a exclusão da segunda requerida Bradesco Seguros S/A do 

polo passivo da demanda, tendo em vista que não ficou comprovado nos 

autos a sua ilegitimidade. Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do 

artigo 355, I, do CPC. Em sua contestação a parte requerida afirmou que 

houve a regular contratação, havendo um contrato firmado entre as partes 

o que justifica os descontos realizados no benefício previdenciário da 

parte autora. Todavia, a parte não juntou nenhum documento com a 

contestação, de modo a comprovar o negócio jurídico supostamente 

havido entre as partes, e muito menos a regularidade da contratação. 

Sendo assim, ao arguir fatos modificativos e extintivos dos direitos da 

parte requerente, a parte requerida atraiu totalmente para sí o ônus da 

prova. Diante da inexistência de documentos que comprovassem a 

existência de relação jurídica pelas partes, cai por terra toda a tese 

defensiva, revelando a procedência dos pedidos. Redargui-se, não há 

qualquer documento relacionado a contratação do serviço ora discutido, 

sendo este um ônus da parte requerida em razão da regra do inciso VIII do 

art. 6º do CDC. A parte requerida não comprovou nos autos a contratação 

questionada, o que, por si só, afasta a legalidade da cobrança. Há 

responsabilidade objetiva da empresa, bastando que exista, para 

caracterizá-la, a relação de causalidade entre o dano experimentado pelo 

consumidor e o ato da prestadora de serviço, independentemente de culpa 

ou dolo, como no caso dos autos. Evidentemente houve falha na 

prestação dos serviços por parte da requerida, que deve suportar os 

riscos da atividade e os prejuízos decorrentes da falta de diligência, 

considerando que efetuou cobrança a pessoa que não contratou seus 

serviços. A parte requerida deve se cercar do devido cuidado, de modo a 

evitar acontecimentos danosos aos seus usuários ou terceiros. Espera-se 

tenha o cuidado necessário na verificação da autenticidade dos dados 

que lhes são apresentados, em face do risco que é inerente à sua 

atividade, não podendo transferir ao consumidor os danos advindos da 

sua conduta inadequada ou pouco cautelosa. Cumpre destacar que a 

hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei 

nº 8.078/90 – norma de ordem pública e de interesse social –, uma vez 

que as partes se enquadram na condição de consumidora e prestadora de 

serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente. Logo, impositiva a aplicação dos 

princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, bem como o da 

boa-fé objetiva, do qual exsurge os deveres de lealdade, confiança e 

cooperação. Ressalte-se que a responsabilidade da parte requerida é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente afastada em caso de 

comprovação da inexistência do defeito ou de qualquer das causas 

excludentes de responsabilidade previstas no parágrafo 3º do referido 

dispositivo. Diante disto, é devida a indenização por responsabilidade civil 

objetiva em violarem o dever um dos direitos básicos ao consumidor 

quanto a informação clara e adequada (art. 6º, III do CDC) e fazerem 

prática abusiva de execução de serviço sem autorização prévia (art. 39, 

VI, do CDC). A cobrança de um serviço não contratado, é fato que 

demonstra a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), ensejando 

indenização por danos morais pela quebra da rotina e perda do tempo útil 

do consumidor, porquanto ultrapassado o mero dissabor, incômodo e 

contratempo do cotidiano. Acrescente-se a isso a violação do princípio da 

boa-fé e a onerosidade excessiva criada por ato arbitrário, unilateral e 

ilícito por parte da requerida. III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, e anular os débitos 

lançados pela requerida. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos 

monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), 

com base no INPC – Lei nº.6.899/81-, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do CTN e Enunciado 20 da I Jornada do CJF/STJ, desde o 

evento danoso/prejuízo. Condeno a parte requerida a restituir, em dobro, 

quaisquer valores descontados do benefício da parte autora a título de 

seguro de vida, os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir 

da data dos respectivos descontos, acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, por força do artigo 406 do Código Civil de 2002, a 

partir da data da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

proveito econômico obtido. JULGO extinto o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000957-83.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000957-83.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ADEMIR 

RIBEIRO RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. S 

E N T E N Ç A I - RELATÓRIO Trata-se de ação de ação civil em que a 

parte alega não ter relação jurídica com o Banco requerido, pleiteando 

declaração de nulidade/inexigibilidade de desconto, com a restituição de 

valores e indenização por danos morais. Relata a parte requerente que 

jamais contratou um empréstimo consignado junto a parte requerida, sendo 

indevidos os descontos promovidos pela instituição requerida. Que não 
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fez nenhuma contratação, nem tampouco recebeu qualquer valor. No 

mérito, pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica com o 

consequente reconhecimento da ilegalidade dos descontos efetuados; 

condenação em restituição em dobro; condenação em danos morais e etc. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a necessidade de retificação do polo passivo da lide, 

tendo em vista que o contrato foi realizado com a BP PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA- BRADESCO PROMOTORA e não com o BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ainda, alegou a ausência de interesse 

de agir da parte requerente, por fim pugnou pela total improcedência dos 

pedidos. Aduziu, em suma, que possui relação jurídica com a parte 

requerente, apresentando instrumento contratual assinado por ela; além 

da prova de que se beneficiou do valor do empréstimo. Que as partes 

assinaram, em 13/12/2017, o contrato n° 809519380, com valor total de R$ 

6.551,30, a ser pago em setenta e duas parcelas de R$ 16,90 (dezesseis 

reais e noventa centavos). É o relatório. II - FUNDAMENTAÇÃO Verifico 

que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do CPC. Quanto 

a retificação do polo passivo, entendo que assiste razão a parte 

requerida, uma vez que o contrato acostado aos autos consta a empresa 

Bradesco Promotora com CNPJ próprio. Por outro lado, entendo que a 

preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada. Primeiro 

porque não há hipótese constitucional de contencioso obrigatório em 

questões consumeristas. Segundo, porque a parte requerida resistiu ao 

pedido em sua contestação, denotando assim a evidente existência do 

conflito de interesses. Rejeitadas as preliminares, passo ao exame do 

mérito! Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora Incumbe a parte 

requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus 

argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu 

comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos 

juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente 

trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a 

instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado. Em que 

pese as alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação 

jurídica com a parte requerida, que ensejasse a realização da cobrança, 

esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio 

jurídico entre as partes, conforme se infere contrato assinado pela parte 

requerente e outros documentos trazido nos autos com a contestação. A 

assinatura do requerente, lançada na carteira de identidade, é 

praticamente idêntica à assinatura lançada no instrumento contratual de 

fls. 168/171, comprovando o vínculo contratual havido entre as partes. Há 

nos autos um comprovante de TED, demonstrando que foi transferido para 

conta em nome do requerente, a quantia de R$ 585,41. Da mesma forma, o 

contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de fls. 168/171, em 

que constam todas as informações do requerente (qualificação e 

endereço). Ainda, como prova concreta da celebração do contrato entre 

as partes, é a cópia do documento pessoal da parte requerente e demais 

documentos pessoais, que foram juntados ao instrumento contratual 

apresentado pelo requerido. Ora, seria praticamente impossível a parte 

requerida ter uma cópia legível dos documentos pessoais do requerente, 

se este não houve voluntariamente entregue no momento da assinatura da 

avença. Por fim, os documentos de fls.174/176 comprovam que o valor 

contratado foi devidamente disponibilizado ao requerente, e o pagamento 

da parcela vem sendo descontado, normalmente, a dezenas de meses. 

Sendo assim, com a mudança das cláusulas contratuais, valor e 

quantidade das parcelas, é inegável a parte tomou o empréstimo 

financeiro, a qual é obrigada a adimplir, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se 

inferir claramente, que a contratação fora realizada pela parte requerente, 

onde consta de forma cristalina se tratar de CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIA. No mesmo sentido, não pode a parte alegar 

desconhecer da contratação de empréstimo, se durante dezenas de 

meses, de forma reiterada e frequente, houve o desconto em sua conta 

de benefício. Outrossim, a parte requerente não trouxe aos autos qualquer 

documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações e 

documentos da parte requerida. Desta forma, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

requerente contratou os serviços da Instituição Financeira requerida, 

sendo a cobrança devida. Nesse sentido, a jurisprudência, in verbis: 

JECCMT-0015201) SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 

9.099/1995 RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE PERÍCIA - REJEITADA. 

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se 

observa que além do contrato assinado idêntico ainda aportou aos autos 

DOCUMENTO de identidade do consumidor (diverso do apresentado na 

inicial), inexistindo se falar em fraude no caso em comento. RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS BANCÁRIOS - 

EMPRESTIMO CONSIGNADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrente 

alega que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado 

e que vem sofrendo descontos indevidos. Em razão da inversão do ônus 

da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada 

comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a 

mesma se desincumbiu, quando da juntada de comprovação da compra 

efetivada devidamente assinada pelo Consumidor. Vejamos: Documentos 

pessoais juntados na Inicial: Documentos pessoais juntados em 

Contestação: Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à 

empresa Reclamada, quanto aos descontos na conta do consumidor. 

Mantendo-se a sentença integralmente. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: "Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão". DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE 

OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 81 DO NCPC. O magistrado ao verificar 

a conduta de má-fé da parte que nega a relação jurídica que, depois se 

descortina, pode aplicar de ofício a pena de litigância de má-fé, nos 

moldes do artigo 81 do NCPC, o qual reconheço neste momento e aplico a 

pena de 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo 

recorrente ao recorrido. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Ante 

o reconhecimento da litigância de má-fé, entendo que tal conduta não pode 

ser beneficiada ainda pela gratuidade de justiça, sob pena de se premiar 

àqueles que assim agem no processo, razão pela qual, revogo a 

gratuidade de justiça da recorrente e condeno-a ainda ao pagamento das 

custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes 

do artigo 55 da Lei 9.099/95 fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, somados ainda à pena de litigância acima fixada em 5% sobre o 

valor atualizado da causa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0017401-64.2016.8.11.0003, 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes. j. 09.07.2018, DJe 09.07.2018). TJMT) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA FRAUDE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 373, II, DO CPC – CDC 

CONTRATADO – COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO – 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. 

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a 

contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado 

exercício legal de direito à cobrança das parcelas do empréstimo feito pelo 

consumidor, conforme fixa o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige 

prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva 

do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. Na forma do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro 

material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. 

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a 

abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando 

i n e x i s t e n t e s  v í c i o s  q u e  r e c l a m e m  c o r r e ç ã o .  ( N . U 

0002256-18.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 
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PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) TJPB-0056268) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. 

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. 

REPARAÇÃO INDEVIDA. ACERTO DO DECISUM A QUO. DESPROVIMENTO. 

Havendo prova de que o numerário fora devidamente disponibilizado em 

conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, não há se falar em 

invalidade do contrato. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de 

ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do 

Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos 

a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que 

se impõe. (Apelação nº 0020812-37.2010.815.2001, 2ª Câmara 

Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 

10.12.2018). Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças 

dos valores se deram em razão de efetiva contratação, não havendo que 

se falar em qualquer ilicitude praticada pela parte requerida. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

requerida, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar. Por fim, vislumbro no presente litígio a existência de litigância 

de má-fé pela parte requerente, frente à notória alteração na realidade dos 

fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, 

nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte ingressou 

com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica 

com a Instituição Financeira que autorizasse a cobrança de tais débitos, o 

que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo 

supostamente sofrido. Entretanto, restou demonstrado se tratar de dívida 

devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos que a 

comprovam. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

requerente indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte requerente, que 

na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro o juízo, 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos da exordial, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte 

reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre 

o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, na 

forma do artigo 81, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Suspensa a 

exigibilidade, por ser beneficiária da AJG. Altere-se o polo passivo da lide, 

passando a constar BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA- BRADESCO 

PROMOTORA. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-52.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CONCEICAO BATISTA QUERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000584-52.2019.8.11.0018. AUTOR(A): EUNICE 

CONCEICAO BATISTA QUERINO REU: BANCO BMG S.A S E N T E N Ç A I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de ação civil em que a parte alega não ter 

contratado junto a parte requerida cartão de crédito consignado, tendo em 

vista nunca ter utilizado do cartão para qualquer tipo de transação, 

pleiteando declaração de nulidade/inexigibilidade dos descontos com a 

restituição de valores e indenização por danos morais. Alega a 

Requerente que tomou ciência da existência de descontos em seu 

benefício previdenciário, verificou que os descontos são em favor da 

parte requerida, advindo de RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO, desde 

outubro de 2015. Aduz que jamais contraiu nenhum empréstimo a título de 

cartão de crédito com a parte requerida. No mérito requereu a condenação 

da parte requerida no pagamento de danos morais e que seja reconhecida 

e declarada inexistente a contratação de empréstimo consignado da RCM 

(cartão de crédito) com o Banco Requerido, devolvendo em dobro, os 

valores supostamente descontados indevidamente de seu benefício. Com 

a inicial vieram os documentos de fls. 53/64. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação, pugnou pela total improcedência dos 

pedidos. Aduziu, em suma, que possui relação jurídica com a parte 

requerente, apresentando instrumento contratual assinado por ela; além 

da prova de que se beneficiou do valor do empréstimo (fls. 86/148). Ainda 

na contestação a parte requerida alegou a prescrição, no que tange aos 

descontos realizados, em razão da parte requerente ter realizado o saque 

objeto da lide em 03/02/2015, tendo sida a ação distribuída em 11/04/2019. 

É o relatório. II - FUNDAMENTAÇÃO De proêmio, afasto a preliminar 

aventada, tendo em vista que que a prescrição nas ações de declaratória 

de inexistência de débito ocorrem em cinco anos e o termo inicial é do 

último desconto, conforme entendimento jurisprudencial (STJ – AgInt no 

ARESP: 1395941 MS 2018/0299378-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T4 – QUARTA TURMA.). Pois 

bem. Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada 

pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do CPC. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte requerente. Incumbe a parte 

requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus 

argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu 

comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos 

juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente 

trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a 

instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado. Em que 

pese as alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação 

jurídica com a parte requerida na contratação de “cartão de crédito 

consignado”, que ensejasse a realização da cobrança e desconto de 

RMC, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere contrato assinado 

pela parte requerente e outros documentos trazido nos autos com a 

contestação. A assinatura da requerente, lançada na procuração “ad 

judicia” e na declaração de pobreza, são praticamente idênticas à 

assinatura lançada no instrumento contratual, comprovando o vínculo 

contratual havido entre as partes. Da mesma forma, o termo de adesão de 

cartão de crédito consignado (fl. 86/89), em que constam todas as 

informações da requerente (qualificação e endereço), bem como do 

contrato celebrado, também está devidamente assinado pela requerente, 

com assinatura idêntica as demais. Ainda, como prova concreta da 

celebração do contrato entre as partes, é a cópia do documento pessoal 

da parte requerente que foi juntado ao instrumento contratual apresentado 

pelo requerido. Ora, seria praticamente impossível a parte requerida ter 

uma cópia dos documentos pessoais da requerente, se este não houve 

voluntariamente entregue no momento da assinatura da avença. Por fim, 

as faturas trazidas na contestação (fls. 92/141) comprovam que a 

requerente utilizava do cartão de crédito fornecido, ou seja, se 

beneficiava da contratação realizada entre as partes, não havendo 

qualquer tipo de ilicitude. Da simples análise dos documentos juntados nos 

autos, é possível se inferir claramente, que a contratação fora realizada 

pela parte requerente, onde consta de forma cristalina se tratar de TERMO 

DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO com autorização em folha ou 

benefício. No mesmo sentido, não pode a parte alegar desconhecer se 

tratar de contratação de empréstimo, se durante meses, de forma 

reiterada e frequente, houve o desconto em sua conta. Outrossim, a parte 

requerente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações e documentos da parte requerida. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte requerente contratou os serviços da 

Instituição Financeira requerida, sendo a cobrança devida. Nesse sentido, 
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a jurisprudência, in verbis: JECCMT-0015201) SÚMULA DE JULGAMENTO - 

ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995 RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE 

PERÍCIA - REJEITADA. Não há que se acolher a pretensão de perícia 

grafotécnica, quando se observa que além do contrato assinado idêntico 

ainda aportou aos autos DOCUMENTO de identidade do consumidor 

(diverso do apresentado na inicial), inexistindo se falar em fraude no caso 

em comento. RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO - COBRANÇA 

LEGÍTIMA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte 

Recorrente alega que não contratou da Instituição Financeira empréstimo 

consignado e que vem sofrendo descontos indevidos. Em razão da 

inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à 

empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, 

ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de 

comprovação da compra efetivada devidamente assinada pelo 

Consumidor. Vejamos: Documentos pessoais juntados na Inicial: 

Documentos pessoais juntados em Contestação: Desta feita, não há como 

atribuir a responsabilidade à empresa Reclamada, quanto aos descontos 

na conta do consumidor. Mantendo-se a sentença integralmente. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: "Art. 46. O julgamento em segunda instância constará 

apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação 

sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 81 DO NCPC. O 

magistrado ao verificar a conduta de má-fé da parte que nega a relação 

jurídica que, depois se descortina, pode aplicar de ofício a pena de 

litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do NCPC, o qual reconheço 

neste momento e aplico a pena de 5% sobre o valor atualizado da causa, 

a serem pagos pelo recorrente ao recorrido. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Ante o reconhecimento da litigância de má-fé, entendo 

que tal conduta não pode ser beneficiada ainda pela gratuidade de justiça, 

sob pena de se premiar àqueles que assim agem no processo, razão pela 

qual, revogo a gratuidade de justiça da recorrente e condeno-a ainda ao 

pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, 

que nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95 fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, somados ainda à pena de litigância acima fixada em 

5% sobre o valor atualizado da causa. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível nº 

0017401-64.2016.8.11.0003, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais/MT, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. j. 09.07.2018, DJe 

09.07.2018). TJMT) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FRAUDE – 

NÃO OCORRÊNCIA – ART. 373, II, DO CPC – CDC CONTRATADO – 

COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO – EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

– NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. 

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a 

contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado 

exercício legal de direito à cobrança das parcelas do empréstimo feito pelo 

consumidor, conforme fixa o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige 

prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva 

do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. Na forma do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro 

material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. 

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a 

abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando 

i n e x i s t e n t e s  v í c i o s  q u e  r e c l a m e m  c o r r e ç ã o .  ( N . U 

0002256-18.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) TJPB-0056268) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. 

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. 

REPARAÇÃO INDEVIDA. ACERTO DO DECISUM A QUO. DESPROVIMENTO. 

Havendo prova de que o numerário fora devidamente disponibilizado em 

conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, não há se falar em 

invalidade do contrato. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de 

ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do 

Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos 

a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que 

se impõe. (Apelação nº 0020812-37.2010.815.2001, 2ª Câmara 

Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 

10.12.2018). Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças 

dos valores se deram em razão de efetiva contratação, não havendo que 

se falar em qualquer ilicitude praticada pela parte requerida. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

requerida, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar. Por fim, vislumbro no presente litígio a existência de litigância 

de má-fé pela parte requerente, frente à notória alteração na realidade dos 

fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, 

nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte ingressou 

com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica 

com a Instituição Financeira no que tange a contratação de cartão de 

crédito consignado, que autorizasse a cobrança de RMC, o que implicaria 

em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo supostamente sofrido. 

Entretanto, restou demonstrado se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que a comprovam. Logo, resta 

clara a alteração dos fatos, já que a parte requerente indica a inexistência 

da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte requerente, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações tentou induzir em erro o juízo, alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

CPC. III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo 

improcedentes os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte requerente à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor 

corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, na forma 

do artigo 81, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade, 

por ser beneficiária da AJG. Com o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias. P.R.I.C. ALEXANDRE 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000476-23.2019.8.11.0018. AUTOR(A): GERALDO 

LEANDRO DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO S E N T E N Ç A I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de ação civil em que a parte alega não ter 

contratado junto a parte requerida cartão de crédito consignado, tendo em 

vista nunca ter utilizado do cartão para qualquer tipo de transação, 

pleiteando declaração de nulidade/inexigibilidade dos descontos com a 

restituição de valores e indenização por danos morais. Alega a 

Requerente que tomou ciência da existência de descontos em seu 

benefício previdenciário, verificou que os descontos são em favor da 

parte requerida, advindo de RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO, desde 

fevereiro de 2017. Aduz que jamais contraiu nenhum empréstimo a título 

de cartão de crédito com a parte requerida. No mérito requereu a 

condenação da parte requerida no pagamento de danos morais e que seja 
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reconhecida e declarada inexistente a contratação de empréstimo 

consignado da RCM (cartão de crédito) com o Banco Requerido, 

devolvendo em dobro, os valores supostamente descontados 

indevidamente de seu benefício. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 53/64. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnou pela total improcedência dos pedidos. Aduziu, em suma, que 

possui relação jurídica com a parte requerente, apresentando instrumento 

contratual assinado por ela; além da prova de que se beneficiou do valor 

do empréstimo (fls. 75/76). É o relatório. II - FUNDAMENTAÇÃO Verifico 

que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do CPC. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte requerente. Incumbe a parte 

requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus 

argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu 

comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos 

juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente 

trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a 

instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado. Em que 

pese as alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação 

jurídica com a parte requerida na contratação de “cartão de crédito 

consignado”, que ensejasse a realização da cobrança e desconto de 

RMC, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere contrato assinado 

pela parte requerente e outros documentos trazido nos autos com a 

contestação. A assinatura do requerente, lançada na procuração “ad 

judicia” e na declaração de pobreza, são praticamente idênticas à 

assinatura lançada no instrumento contratual, comprovando o vínculo 

contratual havido entre as partes. Da mesma forma, o termo de adesão de 

cartão de crédito consignado (fl. 75/76), em que constam todas as 

informações do requerente (qualificação e endereço), bem como do 

contrato celebrado, também está devidamente assinado pelo requerente, 

com assinatura idêntica as demais. Ainda, como prova concreta da 

celebração do contrato entre as partes, é a cópia do documento pessoal 

da parte requerente e demais documentos pessoais, que foram juntados 

ao instrumento contratual apresentado pelo requerido. Ora, seria 

praticamente impossível a parte requerida ter uma cópia legível dos 

documentos pessoais do requerente, se este não houve voluntariamente 

entregue no momento da assinatura da avença. Há nos autos 

comprovante de TED demonstrando que foi transferido para conta em 

nome do requerente, a quantia de R$ 1.064,00, bem como, teve o 

recebimento do cartão de crédito e efetuou o seu desbloqueio. Da simples 

análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir 

claramente, que a contratação fora realizada pela parte requerente, onde 

consta de forma cristalina se tratar de TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO 

DE CRÉDITO. No mesmo sentido, não pode a parte alegar desconhecer se 

tratar de contratação de empréstimo, se durante meses, de forma 

reiterada e frequente, houve o desconto em sua conta. Outrossim, a parte 

requerente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações e documentos da parte requerida. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte requerente contratou os serviços da 

Instituição Financeira requerida, sendo a cobrança devida. Nesse sentido, 

a jurisprudência, in verbis: JECCMT-0015201) SÚMULA DE JULGAMENTO - 

ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995 RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE 

PERÍCIA - REJEITADA. Não há que se acolher a pretensão de perícia 

grafotécnica, quando se observa que além do contrato assinado idêntico 

ainda aportou aos autos DOCUMENTO de identidade do consumidor 

(diverso do apresentado na inicial), inexistindo se falar em fraude no caso 

em comento. RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO - COBRANÇA 

LEGÍTIMA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte 

Recorrente alega que não contratou da Instituição Financeira empréstimo 

consignado e que vem sofrendo descontos indevidos. Em razão da 

inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à 

empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, 

ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de 

comprovação da compra efetivada devidamente assinada pelo 

Consumidor. Vejamos: Documentos pessoais juntados na Inicial: 

Documentos pessoais juntados em Contestação: Desta feita, não há como 

atribuir a responsabilidade à empresa Reclamada, quanto aos descontos 

na conta do consumidor. Mantendo-se a sentença integralmente. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: "Art. 46. O julgamento em segunda instância constará 

apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação 

sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 81 DO NCPC. O 

magistrado ao verificar a conduta de má-fé da parte que nega a relação 

jurídica que, depois se descortina, pode aplicar de ofício a pena de 

litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do NCPC, o qual reconheço 

neste momento e aplico a pena de 5% sobre o valor atualizado da causa, 

a serem pagos pelo recorrente ao recorrido. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Ante o reconhecimento da litigância de má-fé, entendo 

que tal conduta não pode ser beneficiada ainda pela gratuidade de justiça, 

sob pena de se premiar àqueles que assim agem no processo, razão pela 

qual, revogo a gratuidade de justiça da recorrente e condeno-a ainda ao 

pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, 

que nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95 fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, somados ainda à pena de litigância acima fixada em 

5% sobre o valor atualizado da causa. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível nº 

0017401-64.2016.8.11.0003, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais/MT, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. j. 09.07.2018, DJe 

09.07.2018). TJMT) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FRAUDE – 

NÃO OCORRÊNCIA – ART. 373, II, DO CPC – CDC CONTRATADO – 

COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO – EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

– NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. 

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a 

contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado 

exercício legal de direito à cobrança das parcelas do empréstimo feito pelo 

consumidor, conforme fixa o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige 

prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva 

do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. Na forma do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro 

material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. 

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a 

abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando 

i n e x i s t e n t e s  v í c i o s  q u e  r e c l a m e m  c o r r e ç ã o .  ( N . U 

0002256-18.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) TJPB-0056268) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. 

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. 

REPARAÇÃO INDEVIDA. ACERTO DO DECISUM A QUO. DESPROVIMENTO. 

Havendo prova de que o numerário fora devidamente disponibilizado em 

conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, não há se falar em 

invalidade do contrato. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de 

ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do 

Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos 

a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que 

se impõe. (Apelação nº 0020812-37.2010.815.2001, 2ª Câmara 

Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 

10.12.2018). Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças 

dos valores se deram em razão de efetiva contratação, não havendo que 
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se falar em qualquer ilicitude praticada pela parte requerida. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

requerida, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar. Por fim, vislumbro no presente litígio a existência de litigância 

de má-fé pela parte requerente, frente à notória alteração na realidade dos 

fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, 

nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte ingressou 

com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica 

com a Instituição Financeira no que tange a contratação de cartão de 

crédito consignado, que autorizasse a cobrança de RMC, o que implicaria 

em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo supostamente sofrido. 

Entretanto, restou demonstrado se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que a comprovam. Logo, resta 

clara a alteração dos fatos, já que a parte requerente indica a inexistência 

da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte requerente, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações tentou induzir em erro o juízo, alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

CPC. III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo 

improcedentes os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte requerente à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor 

corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, na forma 

do artigo 81, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade, 

por ser beneficiária da AJG. Com o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias. P.R.I.C. ALEXANDRE 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001101-57.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MARLENE DE 

MELO SOUZA REU: BANCO BRADESCO, COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Trata-se de ação 

civil em que a parte requerente afirma ter sido efetuado descontos em seu 

benefício previdenciário a título de seguro de vida, aduz que ao buscar 

informações junto a primeira requerida verificou que o desconto estaria 

sendo feito em favor da segunda requerida. No entanto, alega que jamais 

contraiu seguro perante a seguradora e dessa forma os descontos 

efetuados por ela são indevidos, motivo pelo qual pleiteia a anulação da 

cobrança de seguro de vida com a restituição em dobro dos valores 

pagos, bem como, indenização por danos morais. A liminar foi deferida. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, pugnando 

preliminarmente pela exclusão do primeiro requerido Banco Bradesco do 

polo passivo da demanda, tendo em vista que este é mero canal de 

descontos oferecendo e prestando serviços. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É o relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Primeiramente rejeito o pedido da parte requerida no que tange a exclusão 

do primeiro requerido Banco Bradesco do polo passivo da demanda, tendo 

em vista que não ficou comprovado nos autos a sua ilegitimidade. Verifico 

que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do CPC. Em sua 

contestação a parte requerida afirmou que houve a regular contratação, 

havendo um contrato firmado entre as partes o que justifica os descontos 

realizados no benefício previdenciário da parte autora. Todavia, embora a 

parte requerida alega não ter participado da contratação, tendo agido de 

boa-fé, não juntou nenhum documento com a contestação, de modo a 

comprovar o alegado ou a ocorrência do negócio jurídico supostamente 

havido entre as partes, e muito menos a regularidade da contratação. 

Sendo assim, ao arguir fatos modificativos e extintivos dos direitos da 

parte requerente, a parte requerida atraiu totalmente para sí o ônus da 

prova. Diante da inexistência de documentos que comprovassem a 

existência de relação jurídica pelas partes, cai por terra toda a tese 

defensiva, revelando a procedência dos pedidos. Redargui-se, não há 

qualquer documento relacionado a contratação do serviço ora discutido, 

sendo este um ônus da parte requerida em razão da regra do inciso VIII do 

art. 6º do CDC. A parte requerida não comprovou nos autos a contratação 

questionada, o que, por si só, afasta a legalidade da cobrança. Há 

responsabilidade objetiva da empresa, bastando que exista, para 

caracterizá-la, a relação de causalidade entre o dano experimentado pelo 

consumidor e o ato da prestadora de serviço, independentemente de culpa 

ou dolo, como no caso dos autos. Evidentemente houve falha na 

prestação dos serviços por parte da requerida, que deve suportar os 

riscos da atividade e os prejuízos decorrentes da falta de diligência, 

considerando que efetuou cobrança a pessoa que não contratou seus 

serviços. A parte requerida deve se cercar do devido cuidado, de modo a 

evitar acontecimentos danosos aos seus usuários ou terceiros. Espera-se 

tenha o cuidado necessário na verificação da autenticidade dos dados 

que lhes são apresentados, em face do risco que é inerente à sua 

atividade, não podendo transferir ao consumidor os danos advindos da 

sua conduta inadequada ou pouco cautelosa. Cumpre destacar que a 

hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei 

nº 8.078/90 – norma de ordem pública e de interesse social –, uma vez 

que as partes se enquadram na condição de consumidora e prestadora de 

serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente. Logo, impositiva a aplicação dos 

princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, bem como o da 

boa-fé objetiva, do qual exsurge os deveres de lealdade, confiança e 

cooperação. Ressalte-se que a responsabilidade da parte requerida é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente afastada em caso de 

comprovação da inexistência do defeito ou de qualquer das causas 

excludentes de responsabilidade previstas no parágrafo 3º do referido 

dispositivo. Diante disto, é devida a indenização por responsabilidade civil 

objetiva em violarem o dever um dos direitos básicos ao consumidor 

quanto a informação clara e adequada (art. 6º, III do CDC) e fazerem 

prática abusiva de execução de serviço sem autorização prévia (art. 39, 

VI, do CDC). A cobrança de um serviço não contratado, é fato que 

demonstra a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), ensejando 

indenização por danos morais pela quebra da rotina e perda do tempo útil 

do consumidor, porquanto ultrapassado o mero dissabor, incômodo e 

contratempo do cotidiano. Acrescente-se a isso a violação do princípio da 

boa-fé e a onerosidade excessiva criada por ato arbitrário, unilateral e 

ilícito por parte da requerida. III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos confirmando a tutela já 

deferida nos autos, bem como, DECLARO a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, e anulo os débitos lançados pela requerida. Condeno a 

parte requerida ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 1.000,00 

(mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 

da Súmula do STJ), com base no INPC – Lei nº.6.899/81-, e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 da I Jornada do 

CJF/STJ, desde o evento danoso/prejuízo. Condeno a parte requerida a 

restituir, em dobro, quaisquer valores descontados do benefício da parte 

autora a título de seguro de vida, os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente a partir da data dos respectivos descontos, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, por força do artigo 406 do 

Código Civil de 2002, a partir da data da citação. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido. JULGO 

extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1001278-21.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31314144. JUARA, 16 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001286-95.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31314512. JUARA, 16 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001284-28.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31314927099488. JUARA, 16 de abril de 2020. 

ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001337-09.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31315566. JUARA, 16 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001484-35.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31316826. JUARA, 16 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-44.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vasco Martins Inacio (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000117-44.2017.8.11.0018. 

EXEQUENTE: ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA 

TURISTICA LTDA - EPP EXECUTADO: VASCO MARTINS INACIO 

DESPACHO Considerando o teor da petição de f. 276 DETERMINO a 

EXPEDIÇÃO do competente alvará para levantamento do valor bloqueado à 

f. 271 em favor dos exequentes, observando-se os bancários já indicados 

à f. 276. Outrossim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se houve a integral satisfação da execução, 

consignando que o silêncio acarretará a extinção e o arquivamento da 

ação. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001197-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001197-72.2019.8.11.0018. 

EXEQUENTE: ELIANE FUHR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

DESPACHO INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, esclarecer a petição de retro, informando se realmente pretende o 

arquivamento destes autos. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000217-91.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000217-91.2020.8.11.0018 

EXEQUENTE: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) 

exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica 

de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de 

Precatório/Requisições de Pequeno Valor - RPV, nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000229-08.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000229-08.2020.8.11.0018 

EXEQUENTE: DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) 

exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica 

de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de 

Precatório/Requisições de Pequeno Valor - RPV, nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001991-93.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001991-93.2019.8.11.0018 

EXEQUENTE: GHYSLEN ROBSON LEHNEN EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) DECISÃO Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 

12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), cuja 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do 

critério econômico "ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos" - e material cujo art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 

elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que 

estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §4º. O Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a 

realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa, assim como possível o processamento com base no 

procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, aplicado subsidiariamente - Lei 

n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do XIV Encontro em Cuiabá-MT: 

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, 

dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de 

Precatório/Requisições de Pequeno Valor - RPV, nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001320-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYNE FERREIRA SALVALAGGIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001320-07.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: F K NEZU - ME EXECUTADO: JAYNE FERREIRA 

SALVALAGGIO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de aplicação de medida 

coercitiva para suspensão de cartões de crédito e bloqueio da CNH em 

nome do executado, com base no art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, haja vista que não foi localizado o bem para penhora e 

avaliação. Pois bem. É de conhecimento deste magistrado que em diversos 

feitos desta natureza em tramite neste Juizado Especial, tais medidas 

deferidas restaram ineficazes, posto que as operadoras de cartões de 

crédito não detém responsabilidade para bloqueio dos ditos cartões, 

sendo estes vinculados as contas bancárias, o que torna a medida 

inócua. No mais, no caso dos autos foi realizada apenas uma tentativa de 

penhora on-line e busca de imóvel nesta cidade, não se esgotando os 

demais meios para localização de bens penhoráveis do executado para 

satisfação da dívida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido 

de suspensão dos Cartões de Créditos da parte executada e de bloqueio 

de CNH. Por fim, CONSIGNO que, mediante o recolhimento das respectivas 

taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3°, todos do CPC. Expedida a 

certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Dessa forma, CONCEDO à parte exequente o prazo de 

05 (cinco) dias, para que indique a concreta existência de bens passíveis 

de penhora, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção do 

presente feito, nos termos art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000216-09.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000216-09.2020.8.11.0018 

EXEQUENTE: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) 

exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica 

de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 458 de 783



ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de 

Precatório/Requisições de Pequeno Valor - RPV, nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-53.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SCHMITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO AUGUSTO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010341-53.2016.8.11.0018. 

EXEQUENTE: JAIME SCHMITZ EXECUTADO: SAULO AUGUSTO DE 

MORAES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de aplicação de medida 

coercitiva para suspensão de cartões de crédito e bloqueio da CNH em 

nome do executado, com base no art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, haja vista que não foi localizado o bem para penhora e 

avaliação. Pois bem. É de conhecimento deste magistrado que em diversos 

feitos desta natureza em tramite neste Juizado Especial, tais medidas 

deferidas restaram ineficazes, posto que as operadoras de cartões de 

crédito não detém responsabilidade para bloqueio dos ditos cartões, 

sendo estes vinculados as contas bancárias, o que torna a medida 

inócua. No mais, no caso dos autos foi realizada apenas uma tentativa de 

penhora on-line, não se esgotando os demais meios para localização de 

bens penhoráveis do executado para satisfação da dívida. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de suspensão dos Cartões de 

Créditos da parte executada e de bloqueio de CNH. Por fim, CONSIGNO 

que, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão de 

crédito, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3°, todos do CPC. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Dessa forma, 

CONCEDO à parte exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que indique 

a concreta existência de bens passíveis de penhora, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de ARQUIVAMENTO do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOBATO COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000713-91.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: LUIZ CARLOS GOBATO COMERCIO - ME EXECUTADO: 

GEOVANI DA SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de 

aplicação de medida coercitiva para suspensão de cartões de crédito e 

bloqueio da CNH em nome do executado, com base no art. 139, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, haja vista que não foi localizado o bem para 

penhora e avaliação. Pois bem. É de conhecimento deste magistrado que 

em diversos feitos desta natureza em tramite neste Juizado Especial, tais 

medidas deferidas restaram ineficazes, posto que as operadoras de 

cartões de crédito não detém responsabilidade para bloqueio dos ditos 

cartões, sendo estes vinculados as contas bancárias, o que torna a 

medida inócua. No mais, no caso dos autos foi realizada apenas uma 

tentativa de penhora on-line, não se esgotando os demais meios para 

localização de bens penhoráveis do executado para satisfação da dívida. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de suspensão dos 

Cartões de Créditos da parte executada e de bloqueio de CNH. Por fim, 

CONSIGNO que, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão de crédito, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3°, todos do CPC. Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Dessa 

forma, CONCEDO à parte exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que 

indique a concreta existência de bens passíveis de penhora, pugnando o 

que entender de direito, sob pena de extinção do presente feito, nos 

termos art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000973-71.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000973-71.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP EXECUTADO: ITAMAR CARDOSO DA SILVA DECISÃO Trata-se de 

pedido de aplicação de medida coercitiva para bloqueio da CNH em nome 

do executado, com base no art. 139, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, haja vista que não foi localizado o bem para penhora e avaliação. 

Pois bem, desde já INDEFIRO o pedido de bloqueio da CNH do executado, 

pois tal medida não é meio eficaz de garantir a execução. Ademais, no 

caso dos autos foi realizada apenas uma tentativa de penhora on-line, não 

se esgotando os demais meios para localização de bens penhoráveis do 

executado para satisfação da dívida. Por fim, CONSIGNO que, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão de crédito, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3°, todos do 
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CPC. Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo 

de eventual responsabilização. Dessa forma, CONCEDO à parte 

exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que indique a concreta 

existência de bens passíveis de penhora, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de ARQUIVAMENTO do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010291-27.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. ALECIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010291-27.2016.8.11.0018. 

EXEQUENTE: P. R. ALECIO - ME EXECUTADO: OSMAR DE LIMA 

CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de aplicação de medida 

coercitiva para suspensão de cartões de crédito e bloqueio da CNH em 

nome do executado, com base no art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, haja vista que não foi localizado o bem para penhora e 

avaliação. Pois bem. É de conhecimento deste magistrado que em diversos 

feitos desta natureza em tramite neste Juizado Especial, tais medidas 

deferidas restaram ineficazes, posto que as operadoras de cartões de 

crédito não detém responsabilidade para bloqueio dos ditos cartões, 

sendo estes vinculados as contas bancárias, o que torna a medida 

inócua. No mais, no caso dos autos foi realizada apenas uma tentativa de 

penhora on-line, não se esgotando os demais meios para localização de 

bens penhoráveis do executado para satisfação da dívida. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de suspensão dos Cartões de 

Créditos da parte executada e de bloqueio de CNH. Por fim, CONSIGNO 

que, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão de 

crédito, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3°, todos do CPC. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Dessa forma, 

CONCEDO à parte exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que indique 

a concreta existência de bens passíveis de penhora, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de ARQUIVAMENTO do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000948-58.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000948-58.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: NILZA F. B. DALPIAZ - EPP EXECUTADO: ALESSANDRO 

SETTI D E C I S Ã O Trata-se de pedido de aplicação de medida coercitiva 

para suspensão de cartões de crédito e bloqueio da CNH em nome do 

executado, com base no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

haja vista que não foi localizado o bem para penhora e avaliação. Pois 

bem. É de conhecimento deste magistrado que em diversos feitos desta 

natureza em tramite neste Juizado Especial, tais medidas deferidas 

restaram ineficazes, posto que as operadoras de cartões de crédito não 

detém responsabilidade para bloqueio dos ditos cartões, sendo estes 

vinculados as contas bancárias, o que torna a medida inócua. No mais, no 

caso dos autos foi realizada apenas uma tentativa de penhora on-line, não 

se esgotando os demais meios para localização de bens penhoráveis do 

executado para satisfação da dívida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

INDEFIRO o pedido de suspensão dos Cartões de Créditos da parte 

executada e de bloqueio de CNH. Por fim, CONSIGNO que, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão de crédito, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3°, todos do 

CPC. Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo 

de eventual responsabilização. Dessa forma, CONCEDO à parte 

exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que indique a concreta 

existência de bens passíveis de penhora, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de ARQUIVAMENTO do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000947-73.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

C. CORREA DE LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000947-73.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: C. CORREA DE LIMA - ME EXECUTADO: ALESSANDRO SETTI 

D E C I S Ã O Trata-se de pedido de aplicação de medida coercitiva para 

suspensão de cartões de crédito e bloqueio da CNH em nome do 

executado, com base no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

haja vista que não foi localizado o bem para penhora e avaliação. Pois 

bem. É de conhecimento deste magistrado que em diversos feitos desta 

natureza em tramite neste Juizado Especial, tais medidas deferidas 

restaram ineficazes, posto que as operadoras de cartões de crédito não 

detém responsabilidade para bloqueio dos ditos cartões, sendo estes 

vinculados as contas bancárias, o que torna a medida inócua. No mais, no 

caso dos autos foi realizada apenas uma tentativa de penhora on-line, não 

se esgotando os demais meios para localização de bens penhoráveis do 

executado para satisfação da dívida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

INDEFIRO o pedido de suspensão dos Cartões de Créditos da parte 

executada e de bloqueio de CNH. Por fim, CONSIGNO que, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão de crédito, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3°, todos do 

CPC. Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo 

de eventual responsabilização. Dessa forma, CONCEDO à parte 

exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que indique a concreta 

existência de bens passíveis de penhora, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de ARQUIVAMENTO do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010294-79.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010294-79.2016.8.11.0018. 

EXEQUENTE: JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP EXECUTADO: GILMAR 

DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de aplicação de medida 

coercitiva para suspensão de cartões de crédito e bloqueio da CNH em 

nome do executado, com base no art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, haja vista que não foi localizado o bem para penhora e 

avaliação. Pois bem. É de conhecimento deste magistrado que em diversos 
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feitos desta natureza em tramite neste Juizado Especial, tais medidas 

deferidas restaram ineficazes, posto que as operadoras de cartões de 

crédito não detém responsabilidade para bloqueio dos ditos cartões, 

sendo estes vinculados as contas bancárias, o que torna a medida 

inócua. No mais, no caso dos autos foi realizada apenas uma tentativa de 

penhora on-line, não se esgotando os demais meios para localização de 

bens penhoráveis do executado para satisfação da dívida. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de suspensão dos Cartões de 

Créditos da parte executada e de bloqueio de CNH. Por fim, CONSIGNO 

que, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão de 

crédito, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3°, todos do CPC. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Dessa forma, 

CONCEDO à parte exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que indique 

a concreta existência de bens passíveis de penhora, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de ARQUIVAMENTO do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010293-94.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SCHMITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010293-94.2016.8.11.0018. 

EXEQUENTE: JAIME SCHMITZ EXECUTADO: ADEMIR ALVES D E C I S Ã O 

Trata-se de pedido de aplicação de medida coercitiva para suspensão de 

cartões de crédito e bloqueio da CNH em nome do executado, com base 

no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, haja vista que não foi 

localizado o bem para penhora e avaliação. Pois bem. É de conhecimento 

deste magistrado que em diversos feitos desta natureza em tramite neste 

Juizado Especial, tais medidas deferidas restaram ineficazes, posto que 

as operadoras de cartões de crédito não detém responsabilidade para 

bloqueio dos ditos cartões, sendo estes vinculados as contas bancárias, 

o que torna a medida inócua. No mais, no caso dos autos foi realizada 

apenas uma tentativa de penhora on-line, não se esgotando os demais 

meios para localização de bens penhoráveis do executado para 

satisfação da dívida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido 

de suspensão dos Cartões de Créditos da parte executada e de bloqueio 

de CNH. Por fim, CONSIGNO que, mediante o recolhimento das respectivas 

taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3°, todos do CPC. Expedida a 

certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Dessa forma, CONCEDO à parte exequente o prazo de 

05 (cinco) dias, para que indique a concreta existência de bens passíveis 

de penhora, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

ARQUIVAMENTO do feito. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-15.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ANGELO DE BRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001259-15.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ANTENOR ANGELO DE BRIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta o julgamento nesta fase, 

independentemente da produção de prova em audiência, pois a questão é 

exclusivamente de direito nos termos do art. 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A Lei n. 9.427/96 criou a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL – atribuindo-lhe poder regulamentador, exercido, para o 

que interessa ao caso, através da Resolução n. 456/00, a qual estabelece 

as condições gerais de fornecimento de energia elétrica a serem 

observadas pelas concessionárias. Referida norma estabelece o 

procedimento a ser adotado em caso de constatação de irregularidade na 

unidade consumidora. Ocorre que a mera lavratura unilateral de termo de 

ocorrência de irregularidade, não pode ser aceita judicialmente como 

prova incontroversa da irregularidade apontada e dos valores cobrados, 

sobretudo porque o consumidor afirmou que apenas recebeu notificação 

em relação a suposta irregularidade, mas não estava presente na 

inspeção. E ficou comprovado nos autos que realmente não consta a 

assinatura do titular da unidade consumidora no Termo de Ocorrência – 

TOI. E, afirmando o reclamante na petição inicial a inexistência de 

irregularidade praticada por ele no relógio medidor, torna-se ínsita sua 

manifestação pela realização de tal perícia – ainda que em fase judicial. Em 

razão da notória impossibilidade da realização da sobredita perícia no local 

e momento em que efetuada a inspeção, cumpria a requerida acautelar 

sua conduta, mediante a adoção da providência alvitrada no § 4º do artigo 

72 da citada resolução, ou seja, acondicionar o medidor em invólucro 

específico, lacrando-o no ato da retirada e encaminhando-o ao órgão 

responsável pela perícia. A inobservância de tal procedimento acarreta a 

inviabilidade da realização da perícia, eis que, no próprio ato da inspeção, 

os prepostos da requerida procederam à violação dos lacres a fim de 

constatarem unilateralmente a alegada irregularidade. Se tal procedimento 

dinâmico, por um lado, possibilita à requerida a verificação imediata de 

eventual irregularidade, por outro, em caso de impugnação judicial – ou 

mesmo administrativa – acarreta-lhe o ônus de arcar com a inviabilização 

da referida perícia. Isto porque, concomitantemente à inspeção, ocorreu a 

violação dos lacres do medidor e o relógio, quando de sua substituição, 

permaneceu sob a guarda de uma das partes, a saber, da empresa 

requerida e, depois, foi por esta descartado. Ora, o procedimento 

estatuído pelo § 4º, do artigo 72, da Resolução n. 456/00 da ANATEL, é o 

único que preserva o aspecto do medidor quando da inspeção, a fim de 

que seja aferido o estado quando da perícia realizada por terceiro 

imparcial. Se o lacre foi violado e o medidor substituído encontra-se sob a 

posse da empresa requerida, macula-se irremediavelmente qualquer 

pretensão de imparcialidade dos resultados a serem obtidos em eventual 

perícia no mesmo – isso porque restará perene eventual dúvida sobre 

indevida manipulação do mesmo pela requerida anteriormente à perícia. O 

cerne da questão sub judice está na forma como a requerida, por meio do 

seu preposto, procedeu, e quanto a tal procedimento administrativo, 

indubitavelmente, é de se concluir que foi ilegal, porquanto, não se pode 

olvidar que o consumidor está atualmente protegido por garantia 

constitucional que a empresa requerida, como concessionária de um 

serviço público, não pode ignorar e, por isso, sua atuação, ainda que 

privilegiada no posicionamento com o consumidor, não pode ocorrer como 

se bastasse sua palavra ou sua determinação, como um Fato do Príncipe, 

de que não coubesse recurso. Pela forma como procedeu 

administrativamente, a requerida, sem qualquer dúvida, violou garantia 

constitucional dos autores prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal, 

segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e os 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e os recursos a ele inerentes. Ora, se a constatação das 

irregularidades descritas no termo de ocorrência não foi efetivada na 

presença de duas testemunhas, como se depreende da prova 

documental, não é de admitir-se a efetiva ocorrência de fraude e 

irregularidades, que não se presumem, e devem ser devidamente 

provadas. E, como logo em seguida a requerida, concluindo pelas 

irregularidades calculou unilateralmente a energia que havia sido desviada 

em determinado período e emitiu a conta de fornecimento sem sequer dar 
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a autora a oportunidade de defender-se de forma ampla e observando o 

princípio do contraditório, é de concluir-se que realmente houve violação 

ao preceito constitucional da ampla defesa, pois o ato seguinte seria pagar 

ou ter a energia cortada, como de fato aconteceu. E, por cediço, a perícia 

no medidor é irrelevante para o deslinde da matéria versada nos autos – 

consoante rotineiramente verifica-se nos feitos em que tal prova foi 

produzida. Aliás, pelo que tudo indica sequer houve Termo de Ocorrência 

e Inspeção – TOI, elaborado pela requerida a fim de aferir a real situação 

do consumo no relógio medidor da residência da parte autora. Assim, seria 

inadmissível condenar o reclamante sumariamente, com violação dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, a partir de documentos 

unilateralmente produzidos, no pagamento de valor também apurado de 

modo unilateral, sob pena de violação à garantia constitucional do devido 

processo legal. Como se vê, pois, o proceder da requerida implica em 

inviabilização prática de direito assegurado ao consumidor pelo inciso II do 

artigo 72 da citada resolução, com a redação que lhe foi dada pela 

Resolução n. 90/01 da ANEEL. Frise-se, ademais, que não há que se exigir 

do consumidor prova de fato negativo, a saber, que não adulterou o 

medidor. Aplicável, ainda, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, eis que se trata 

de hipótese típica de hipossuficiência técnica. Vale ressaltar, neste 

momento, que a requerida não juntou nos autos nenhum documento que 

pudesse comprovar a legalidade da cobrança realizada. Ademais, a mera 

juntada de telas informatizadas de seu sistema não é suficiente para a 

comprovação da legalidade das cobranças em questão. E ainda, a 

requerida não juntou nos autos nenhum documento que pudesse 

comprovar a suposta irregularidade no relógio medidor e não preservou 

este, inviabilizando a perícia direta. Isso já seria suficiente para a 

conclusão da veracidade das alegações do consumidor e reconhecimento 

do defeito na prestação do serviço. Nesse sentido, já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, assentando que “caberia à concessionária dos 

serviços fornecer os elementos de prova das alegações feitas, já que o 

ônus da prova cabe a quem alega o fato. Não o fazendo, impossível a 

caracterização de fraude”. Precedentes: REsp 62.097/SP. Sem destaque 

no original. Considerando assim: que os documentos apresentados pelo 

autor demonstram o pagamento de todas as faturas antes e depois da 

notificação. Aliás, não há prova nos autos de que após a notificação o 

consumo de energia tenha aumentado ou que tenha havido aumento no 

consumo na unidade consumidora objeto de reclamação dos autos, razão 

pela qual deverá ser declarado a inexigibilidade do débito de R$ 4.890,62 

(quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), 

vinculado a UC 6/518452-8. Consequentemente, o dano moral no caso em 

apreço é evidente, pois o autor teve seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes referente ao débito objeto da presente ação, circunstância 

causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que para a 

caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação íntima 

do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa 

e, portanto, trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte autora 

comprovar que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, 

humilhações e etc. pelo fato da negativação no cadastro de devedores. 

No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia (art. 373, inc. I, do CPC), que houve inscrição irregular no 

cadastro restritivo de crédito causadora de transtornos em sua 

personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da 

reparação, considerando os critérios adotados pela doutrina e 

jurisprudência. Assim, considerando as capacidades financeiras da parte 

autora e da requerida; o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol 

de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na 

verdade se busca levar tão somente a sensação de reparabilidade ao 

lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o requerido 

adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir 

novamente em fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

ANTENOR ANGELO BRIDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., para: (i) TORNAR definitiva a tutela 

provisória concedida nos autos (Id. 22255229); (ii) DECLARAR a 

inexigibilidade da débito de R$ 4.890,62 (quatro mil, oitocentos e noventa 

reais e sessenta e dois centavos), vinculado a UC 6/518452-8, objeto da 

presente ação; e (iii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

arbitramento (Súmula 362), acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação, não se aplicando a Súmula 54 do STJ por se tratar 

de indenização decorrente de responsabilidade contratual . 

Consequentemente, julgo o mérito da lide da na forma do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Juara - MT, 28 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-27.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANETE PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001297-27.2019.8.11.0018. REQUERENTE: SUSANETE PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória. Primeiramente, registro que se aplicam ao feito as 

normas que se inferem do Código de Defesa do Consumidor, já que a 

relação jurídica entre as partes, decorrente da suposta contratação de 

empréstimo, é consumerista e que há identificação delas com o conceito 

de consumidor e de fornecedor, oferecidos pelos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Deve ser levado em consideração ainda 

que trata-se de pessoa física litigando contra uma instituição bancária, 

sem condições técnicas de realizar a prova de seus direitos materiais nos 

autos e, portanto, presume-se a boa-fé da parte hipossuficiente em 

relação aos fatos narrados na petição inicial. Desse modo, competia a 

parte requerida comprovar nos autos a contratação do empréstimo que 

deu origem aos descontos realizados na conta bancária da reclamante, 

porém, nesse sentido, não houve a produção dessa prova nos autos. E, 

não havendo comprovação mediante a juntada de contrato assinado pela 

reclamante ou qualquer prova que confere legitimidade dos descontos, 

deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança mediante descontos na 

conta bancária da autora. Se houve contratação fraudulenta para legitimar 

os descontos, é de responsabilidade da instituição bancária que tem o 

dever de garantir a segurança das movimentações bancárias de seus 

correntistas. Para que ocorra desconto automático do suposto 

empréstimo, exige-se a concordância do correntista mediante autorização 

que confira legitimidade aos débitos. E, pelo que se extrai dos autos, não 

houve em nenhum momento autorização da autora para que houvesse 

descontos de empréstimo em sua conta bancária, pelo contrário, a 

reclamante afirmou que jamais houve contratação de empréstimos, ônus 

do qual não se desincumbiu a requerida (art. 373, inc. II, do CPC). Mais 

uma vez, cabia ao requerido comprovar que havia autorização da autora 

para que ocorresse o débito automático e essa comprovação não veio 

aos autos. Desse modo, indubitável que o requerido deve arcar com os 

prejuízos narrados pela reclamante, pois agiu com ausência de cuidado 

objetivo, uma vez que não se certificou em relação à veracidade das 

informações trazidas no contrato, certamente realizado por terceiro (se 

houve). Com efeito, nestes casos, a responsabilidade objetiva das 

empresas está pautada pela teoria do risco da atividade, correspondendo 

a fortuito interno que, portanto, não exclui a responsabilidade civil e, por 

conseguinte, o dever de indenizar. Aliás, tal entendimento encontra-se 

sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou 

a Súmula n. 479. Ora, se o fornecedor busca facilitar o acesso aos 

serviços prestados, deve adotar, em contrapartida, o mínimo de cautela 

para que o consumidor seja protegido. Assim, procede a pretensão inicial 

de ver declarada a inexigibilidade da contratação do empréstimo e das 
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parcelas debitadas na conta da correntista, mediante repetição de indébito 

das parcelas realizadas na conta bancária da autora. No que se refere a 

repetição de indébito o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa 

do Consumidor prevê que a devolução dos valores indevidamente 

cobrados será de forma dobrada, vez que o requerido não comprovou a 

legalidade dos descontos ou mesmo erro justificável. Como é sabido, a 

repetição de indébito constitui espécie de punitives damages, ou seja, 

indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora 

do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima. 

Tratando-se de relação de consumerista, para que se caracterize o direito 

de repetir em dobro, não basta a simples cobrança, mas o efetivo 

pagamento, pelo consumidor, daquilo que foi cobrado indevidamente o que 

ocorreu no presente caso. E, também, não houve prova de que os 

descontos tenham sido cobrados por “engano justificável”, ônus que 

competia a parte reclamada. Assim, a repetição do indébito deverá ser em 

dobro. Porque não provada a contratação, da mesma sorte, procede o 

pleito de indenização por dano moral. Como é cediço que o recebimento de 

vencimentos mensais é essencial à dignidade da pessoa na manutenção 

de suas necessidades vitais, como alimentação, medicamentos, moradia. 

Ao serem realizados descontos ilegais, tal situação por si infringe a 

dignidade da correntista, diminuindo sobremaneira o suprimento de suas 

necessidades vitais, considerando ainda a realidade da renda per capta 

de parte da sociedade brasileira que mal consegue suprir todas as 

necessidades, ainda mais quando há descontos. Não se trata de mera 

cobrança, mas débitos lançados em conta bancária da correntista, com 

redução de disponibilidade de sua renda, causando aborrecimentos na 

esfera psicológica da autora, passível de reparação moral. Além disso, os 

transtornos causados pela conduta da requerida ultrapassam os limites do 

mero dissabor. Para a fixação da mencionada indenização é necessária a 

observância dos requisitos balizadores, quais sejam o não enriquecimento 

do lesionado e o desestímulo ao ofensor, além da necessidade de se 

considerar, para definição do montante da indenização a extensão, a 

natureza, a gravidade da lesão sofrida e a situação econômica das 

partes. No caso concreto, considerando tais critérios acima expostos, 

considero excessivo o valor requerido na inicial, mas entendo justa e 

oportuno a compensação a título de dano moral com a fixação em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando, todavia, que na linha da 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça a condenação em danos 

morais inferior ao valor pretendido não implica sucumbência recíproca. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por SUSANETE PEREIRA LIMA SANTI em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a 

inexigibilidade dos descontos realizados pelo requerido na conta bancária 

de titularidade da reclamante, e determino que o requerido cesse os 

descontos havidos por ilegais nesta decisão, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação desta sentença e, em caso de 

descumprimento fixo desde logo multa diária de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) CONDENAR o 

requerido a restituição da quantia descontada indevidamente da conta 

bancária da autora, em dobro, cujo valor será apurado na fase de 

execução mediante a juntada dos extratos constando os meses dos 

descontos, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir de 

cada desconto (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, contados da citação; e (iii) CONDENAR o requerido ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados 

da citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Retifique-se a alteração do polo 

passivo, devendo constar Banco Bradesco S/A. Anote-se. Após o 

trânsito em julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do 

CPC, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o 

efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juiz Togado (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Juara - MT, 28 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001199-42.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ROSANGELA PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e em consonância com 

entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 

827440/MT, 2015/0304535-1, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, d. j. 

07/04/2016. Conferir também: AgRg no AREsp 814336/ES 

2015/0290148-8, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, d.j. 

19/04/2016, mantendo o primado do livre convencimento no novel diploma 

processual e do julgador como destinatário das provas. A relação versada 

nos autos é consumerista, de forma que a demanda deve ser analisada 

sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, já que se ajustam aos 

conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente. De acordo com o 

que determina o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Assim, é de se concluir que o ônus da 

produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora é 

atribuído à instituição financeira requerida. No caso dos autos, tem-se por 

objeto pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos 

morais, para que o banco apresente os extratos bancários da conta da 

autora a fim de verificar o saldo que havia na conta da correntista na data 

do encerramento, tendo em vista o encerramento imotivado do banco da 

conta corrente da reclamante. Assim, o encerramento da conta de maneira 

abrupta ocasionou à autora danos porque havia cheques para serem 

compensados na conta, bem como a autora não é titular de outra conta 

bancária e não está conseguindo honrar seus compromissos em razão do 

bloqueio de sua conta. Em sua defesa, o requerido alegou que realmente 

encerrou a conta bancária da reclamante por desinteresse comercial. 

Alegou, ainda, que a correntista foi notificada sobre o encerramento da 

conta. Com efeito, é pacífico o entendimento de que o banco não é 

obrigado a manter conta corrente contra sua vontade. Os contratos são 

regidos pelo princípio da autonomia da vontade, não estando a instituição 

financeira obrigada a manter contrato que não lhe convém. Entretanto, 

apesar de não haver qualquer imposição legal para que os Bancos 

mantenham vigentes contratos relativos a contas bancárias correntes ou 

de poupança, não se exclui, porém, a possibilidade de se submeter ao 

crivo do Poder Judiciário a análise casuística de eventual desvirtuamento 

no encerramento do ajuste, como o inadimplemento dos deveres de 

informação e de transparência ou o desatendimento de normas legais. O 

artigo 473 do Código Civil expressamente dispõe que “A resilição 

unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, 

opera mediante denúncia notificada à outra parte”. No mesmo sentido, o 

artigo 12 da Resolução n. 2.025/1993, alterada pela Resolução n. 

2.747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece que a instituição 

financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária, desde que sejam 

obedecidas as formalidades legais, dentre as quais comunicar 

previamente ao consumidor por meio eficaz sobre a situação da conta 

corrente e com informações sobre a motivação do encerramento da conta. 

Ocorre, todavia, que no caso dos autos, apesar de o requerido alegar que 

comunicou previamente a correntista quanto ao encerramento unilateral de 

sua da conta corrente, bem como agiu legitimamente amparado pela 

normatização acima, fato é que incorreu de maneira abusiva em sua 

conduta. Essa assertiva é fundada no que estabelece a legislação 

consumerista, em seu artigo 39, incisos II e IX: “É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) II – recusar 
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atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas 

disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e 

costumes; IX – recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, 

diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, 

ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. 

Resta claro que o Código de Defesa do Consumidor considera abusiva e 

veda a prática de fornecedor que se recusa atender consumidor 

injustificadamente. Ressalte-se que o contrato bancário constitui típica 

relação de consumo, consoante o entendimento firmado no STJ e STF, de 

modo que o encerramento abrupto das contas sem justificativa razoável, 

representa prática abusiva, conforme previsão do artigo 39, inciso II, do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito, já decidiu o C. Superior 

Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

CONTA-CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO 

UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não pode o 

banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo 

justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que 

mantida movimentação financeira razoável. 2. Configurando contrato 

relacional ou cativo, o contrato de conta-corrente bancária de longo tempo 

não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após 

notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 

39, IX, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Condenação do banco à 

manutenção das contas-correntes dos autores. (...)” (REsp 1277762/SP, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 

13/08/2013). E não se tenha por justificado o fato de encerramento 

unilateral de conta mantida há vários anos, simplesmente por não ser mais 

atrativa comercialmente ou, em outras palavras, por não mais reverter 

lucro esperado em favor do banco. Nesse mesmo sentido, o Código Civil, 

em seu artigo 187, considera ilícito o ato do titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente limites impostos por fins sociais ou 

econômicos, boa-fé e costumes. E foi justamente o caso relatado nos 

autos. A reclamante é titular de conta na instituição requerida há vários 

anos, possuindo ativa movimentações bancárias, inclusive algumas com 

pendentes de cumprimento com terceiros, além de que não possui outra 

conta bancária junto à outras instituições, o que dificulta o cumprimento de 

suas obrigações financeiras assumidas antes do encerramento da conta 

corrente unilateralmente pelo requerido. Com isso, evidencia-se o flagrante 

ilícito civil cometido pelo requerido, atuando de maneira desproporcional e 

prejudicando a autora que foi surpreendida de forma abrupta com a 

informação do encerramento de sua conta. É bom lembrar que, 

considerando o disposto no artigo 39, inciso II, do Código de Defesa do 

Consumidor, não há o requerido invocar em seu favor que ‘encerrou a 

conta da autora por motivo de desinteresse comercial’, já que o 

encerramento da conta objeto desta lide ocorreu exclusivamente por 

motivos de lucratividade do banco. Acrescente-se a todo o exposto que a 

consumidora, no caso em tela, tem justas expectativas na continuidade da 

prestação de serviços, de sorte que a simples notificação postal acerca 

do encerramento dos serviços torna-se prática abusiva que deve ser 

coibida. De outro lado, ficou comprovado nos autos que o requerido não 

comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II, do CPC). Assim, é certo que no caso em 

análise configurou-se abuso de direito por parte da instituição bancária 

quanto à rescisão unilateral do contrato de conta corrente mantido há 

anos com o requerido, sem qualquer prova de pendência cadastral ou de 

inadimplência com a cliente. Por todo o exposto, a obrigação de fazer 

consistente em o requerido apresentar o extrato bancário da conta 

corrente da autora é medida que se impõe, até para se averiguar o valor 

do crédito da autora guardado em depósito para que ela possa fazer o 

levantamento, mediante os acréscimos legais. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, consubstanciado pela abusividade da 

prática ao encerrar a conta corrente da autora, restou configurado, 

dispensando-se repisar as mesmas argumentações tecidas alhures. 

Visível também que o fato foi ofensivo à honra e dignidade da vítima, dado 

o evidente incômodo ocasionado pela falha em seus serviços no 

encerramento da conta corrente mantida pela autora na instituição 

financeira há muitos anos, sem ter outra conta junto a outros bancos. 

Embora o inadimplemento contratual não configure dano moral indenizável, 

o caso em análise revela uma situação em que a autora é titular de conta 

há anos e não havia pendências cadastrais, bem como não estava 

inadimplente com o requerido; mas foi surpreendida com a conduta do 

requerido ao encerramento da conta sob o argumento de desinteresse 

contratual, impedindo a correntista de ter livre acesso às rotineiras 

movimentações financeiras em sua conta. Finalmente, comprovou-se o 

nexo causal entre a conduta ilícita do requerida e a ofensa da reclamante, 

de maneira que, assim, todos os requisitos configuradores da existência 

de dano moral foram configurados. Logo, a indenização pelo ato ilícito em 

favor da vítima é consequência inafastável. Em relação ao valor da 

indenização, deve-se observar que o valor deve propiciar a satisfação do 

ofendido e evitar o locupletamento indevido da vítima. Nesse ponto, para a 

fixação dos danos morais, serão utilizados como parâmetro a extensão 

(intensidade e duração) do dano, a conduta da parte requerida ao 

praticá-lo, as condições econômicas das partes e o caráter da 

indenização, que não deve implicar em enriquecimento ilícito do ofendido, 

mas tem que considerar ainda a capacidade econômica do requerido, a fim 

de evitar de que estes se sintam compelidos a agir com mais cautela em 

suas práticas comerciais. Desse modo e para que a indenização por dano 

moral represente uma compensação e não uma fonte de enriquecimento 

sem causa, sem ainda perder de vista que a fixação em valor 

demasiadamente baixo importaria, por via diversa, em estímulo à reiteração 

dessa prática, fixo, por equidade o valor a R$ 8.000,00 (oito mil reais), que 

reputo suficiente para compensar a parte autora dos incômodos 

experimentados e afligir o requerido de forma a puni-lo pelo ato, e 

desencorajá-lo na reiteração da conduta. Ressalto, por fim, que de acordo 

com o entendimento atual da jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça a fixação de indenização por dano moral inferior ao valor 

pretendido pela parte não implica sucumbência recíproca. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

reclamação cível proposta por ROSÂNGELA PEREIRA DE SOUZA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, para: (i) CONDENAR o requerido a 

apresentar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

intimação desta sentença, aportar aos autos o extrato bancário da conta 

corrente da autora no período de maio/2019 até a data de encerramento 

da conta, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que 

desde logo fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais); e (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, sobre 

o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., contados da citação. Consequentemente, julgo o mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 30 de 

março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000043-82.2020.8.11.0018. 

REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: FAUSTO 

KEIJIRO NEZU Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, denoto que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada da designação de audiência 

de conciliação, não compareceu ao ato, tendo anexado carta de 

convocação para reunião em outra comarca para justificar sua ausência. 

Em que pese a juntada de tal documento, verifico que não há qualquer 

menção do nome do autor, tampouco a imprescindibilidade da sua 

participação no referido evento. Dessa forma, ante a sua ausência ao ato, 

o processo deve ser extinto, nos termos do art. 51, inciso I da Lei nº 

9.099/95. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em consonância com o inciso I 

do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000332-83.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000332-83.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: NILZA F. B. DALPIAZ - EPP EXECUTADO: ALCIONE CORREIA 

Vistos etc, Trata-se de execução de título extrajudicial. A parte exequente, 

diante da não localização de bens penhoráveis, requer a inscrição do 

nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito (f. 36). A 

presente ação foi distribuída em 2018 e até o momento a parte exequente 

não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado tentativas de expropriação. O Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça célere, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. Em análise dos autos, constata-se que por mais de 

uma vez tentou-se a expropriação de bens da parte executada, contudo, 

todas restaram infrutíferas. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Defiro o pedido de f. 36 para que seja expedida certidão de 

existência de dívida, eis que de posse dela o exequente poderá registrar a 

dívida nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, DETERMINO que a 

secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor 

do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 76 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Determino, desde já, o 

arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providência acima. Intimem-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 135678 Nr: 5832-16.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos etc;

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 DETERMINO, ainda, que o presente feito aguarde em cartório até o 

restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos para designação de audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138495 Nr: 1094-48.2020.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Cesar Borges de Souza, Leonardo 

Brustolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 Intimar a advogada do réu Leonardo B., para apresentar defesa prévia no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 138546 Nr: 1098-85.2020.811.0018

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adair José Geroti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da 3ª Vara Criminal de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pleito defensivo da retirada da 

tornozeleira eletrônica mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares: de comparecimento mensal em juízo para justificar suas 

atividades e proibição de se ausentar da Comarca, por mais de 7 dias, 

sem prévia autorização do Juízo. Por fim, DETERMINO o recolhimento da 

tornozeleira eletrônica.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.INTIME-SE 

e CUMPRA-SE.SIRVA como OFÍCIO ao Diretor da Cadeia Pública para 

CIÊNCIA desta decisão, devendo a equipe de monitoramento eletrônico 

PROCEDER com o recolhimento da tornozeleira eletrônica.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002414-32.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001498-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

gileade sinfronio da silva (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000288-72.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 
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HONORÁRIOS EXPEDIDA NOS AUTOS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000274-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA TAVARES (REU)

MARIA PEREIRA TAVARES (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000274-59.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: PATRICIA PEREIRA TAVARES, MARIA PEREIRA 

TAVARES VISTOS. Apresentada planilha/memória de cálculos que atende 

às exigências do art. 524 do NCPC, isto é, discriminação do crédito, seu 

fato gerador, base de cálculo dos consectários da mora, periodicidade e 

índices usados, determino a intimação da parte devedora para cumprir 

voluntariamente a sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado 

do débito acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da classe da 

ação para cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDWAN BRAGA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000196-31.2019.8.11.0025 

EXEQUENTE: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME 

EXECUTADO: EDWAN BRAGA DE OLIVEIRA VISTOS. Apresentada 

planilha/memória de cálculos que atende às exigências do art. 524 do 

NCPC, isto é, discriminação do crédito, seu fato gerador, base de cálculo 

dos consectários da mora, periodicidade e índices usados, determino a 

intimação da parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença, no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a 

devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa e dos honorários citados anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação 

(CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem 

como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas 

nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

proceda-se a conversão da classe da ação para cumprimento de 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-23.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZICLEIDE FEITOZA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000106-23.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ROZICLEIDE FEITOZA DE SOUZA VISTOS. 

Apresentada planilha/memória de cálculos que atende às exigências do 

art. 524 do NCPC, isto é, discriminação do crédito, seu fato gerador, base 

de cálculo dos consectários da mora, periodicidade e índices usados, 

determino a intimação da parte devedora para cumprir voluntariamente a 

sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). 

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da classe da 

ação para cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000378-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

LOJAS RENNER S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000378-85.2017.8.11.0025 

AUTOR(A): MARCELO RODRIGUES TAVARES REU: BANCO 

BRADESCARD S.A, LOJAS RENNER S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A. 

VISTOS. Prefacialmente, considerando que a presente ação irá prosseguir 

somente em relação ao Banco Bradescard S/A, excluam-se os demais 

requeridos do polo passivo da presente lide. Apresentada 

planilha/memória de cálculos que atende às exigências do art. 524 do 

NCPC, isto é, discriminação do crédito, seu fato gerador, base de cálculo 

dos consectários da mora, periodicidade e índices usados, determino a 
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INTIMAÇÃO da parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença, 

no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a 

devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa e dos honorários citados anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação 

(CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem 

como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas 

nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

proceda-se a conversão da classe da ação para cumprimento de 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002424-76.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANETE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

MILTON DA SILVA (EXECUTADO)

ANA A R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1002424-76.2019.8.11.0025 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ANA A R DOS 

SANTOS & CIA LTDA - ME, MILTON DA SILVA, ANA ANETE RODRIGUES 

DOS SANTOS VISTOS, Manifesta-se o exequente informando que a 

executada aderiu ao parcelamento do débito exequendo e requereu a 

suspensão do feito até o seu adimplemento integral. Considerando os 

fundamentos apresentados, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 

120 dias. Decorrido o lapso temporal, intime-se o exequente para 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROQUE JAIR PERIUS (EXECUTADO)

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE, NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER EMITIDA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

POR MEIO DA OPÇÃO “CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA” E 

INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000956-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONORA KLEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ÂNGELO BRANDALIZE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000956-48.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. RECEBO a inicial posto que atendidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC e, nos termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 23 de outubro de 

2017, às 15h20min, devendo as partes comparecerem acompanhadas de 

advogados. CITE-SE o requerido e INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seus respectivos causídicos, constando que, nos termos do artigo 334, § 

8º, do NCPC, o não comparecimento injustificado dos autores ou dos 

requeridos à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, saem os requeridos intimados para oferecerem 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providencias. Juína/MT, 29 de agosto de 2017. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001815-93.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. O. D. R. (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, RESSALTANDO SER 

DESNECESSÁRIO O COMPARECIMENTO PESSOAL EM SECRETARIA PARA 

SUA RETIRADA, UMA VEZ QUE ASSINADA DIGITALMENTE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001687-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ROBERTO HUTTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT9996-O (ADVOGADO(A))

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA OAB - MT13864/O-N 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001687-10.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): VALMOR ROBERTO HUTTRA REU: ALLESSANDRA SANTOS 

MARINHO VISTOS. Indefiro, por ora, o pedido de penhora formulado na 

petição de Id. 30659575, uma vez que sequer foi oportunizado à devedora 

cumprir voluntariamente a sentença prolatada. Nesses moldes, 

apresentada planilha/memória de cálculos que atende às exigências do 

art. 524 do NCPC, isto é, discriminação do crédito, seu fato gerador, base 

de cálculo dos consectários da mora, periodicidade e índices usados, 

determino a intimação da parte devedora para cumprir voluntariamente a 

sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). 

Caso a devedora não efetue no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 
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penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da classe da 

ação para cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001860-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONI FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT12746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTARIO FRANCISCO BORTOLINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SILVANA CARLA BORTOLINI SOUZA (HERDEIRO)

DARCI JOSE BORTOLINI (HERDEIRO)

ILMO ROQUE BORTOLINI (HERDEIRO)

SOLANGE FATIMA BORTOLINI (HERDEIRO)

DAIANE BORTOLINI (HERDEIRO)

EDEMAR ALFONSO BORTOLINI (HERDEIRO)

NERI PEDRO BORTOLINI (HERDEIRO)

GILVANI QUIMBERLE BORTOLINI (HERDEIRO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001860-34.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: CLEONI FATIMA DE SOUZA REQUERIDO: LOTARIO 

FRANCISCO BORTOLINI VISTOS. Manifesta-se a inventariante na petição 

de Id. 28523165, aduzindo, em síntese, que apesar do espolio possuir 

acervo patrimonial incompatível com os benefícios da justiça gratuita, os 

herdeiros não possuem, no momento, condições de arcar com o valor das 

custas processuais em uma única parcela requerendo, requerendo, 

portanto, o seu parcelamento. Como é cediço, a legislação processual 

recém-vigorada deu contornos novos à matéria, permitindo o parcelamento 

das custas processuais iniciais e para atos específicos, desonerando, 

assim, os litigantes que demonstrem interesse em honrar com o 

pagamento das despesas processuais, mas demonstrem dificuldade em 

arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos 

autos, é forçoso reconhecer que o acervo partilhável é composto por 

quatro imóveis, que somam a quantia de R$ 245.000,00 (duzentos e 

quarenta e cinco mil), indicando que o espólio dispõe de recursos para 

fazer frente ao pagamento das custas e despesas processuais. Doutra 

banda, ainda que não seja o caso de deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita, entendo que as circunstâncias do caso em concreto satisfazem 

os requisitos para o parcelamento das custas processuais de ingresso. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sendo assim, com espeque no que preconizam os arts. 98, § 6º 

do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, defiro o pedido de parcelamento 

das custas processuais de ingresso em seis prestações contínuas e 

sucessivas, salientando que estas deverão ser recolhidas sobre o valor 

da causa que, inobstante tenha sido estipulado pela inventariante em R$ 

1.000,00 (mil reais), corrijo de ofício para o valor de R$ 208.037,08 

(duzentos e oito mil e trinta e sete reais e oito centavos) correspondente à 

integralidade do monte-mor indicado nas primeiras declarações de Id. 

22427392. INTIME-SE a inventariante da presente decisão para que 

comprove o recolhimento da primeira parcela das custas e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

atenda-se o comando judicial prolatado no Id. 25650406. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000212-48.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. S. F. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000212-48.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:DIEGO DA SILVA 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUGENIO BARBOSA DE 

QUEIROZ POLO PASSIVO: ALINE JOSE DA SILVA FIALHO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 23/06/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000228-36.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. A. K. (REU)
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SENTENÇA Processo: 1000228-36.2019.8.11.0025 AUTOR(A): GILSON 

DA SILVA SANTOS REU: MEIRE AQUINE DE ABREU KOZAMA Vistos, etc. 

Cuida-se de execução de alimentos em que a parte exequente 

manifestou-se pela desistência da ação. Adveio parecer ministerial 

opinando pela homologação da desistência da ação e consequente 

extinção. Com efeito, analisando os autos, observa-se que a parte 

executada, embora regularmente citada, permaneceu inerte, deixando de 

apresentar qualquer justificativa ou resistência à pretensão executória, 

não havendo, portanto, óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas em face da gratuidade judiciária. 

Observando o trabalho desempenhado pelo(a) defensor(a) dativo(a) 

nomeado(a) pela Diretoria do Foro (Id n. 17823245 - Pág. 1), fixo em seu 

favor honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual 

da OAB, devendo ser expedida certidão de honorários em favor do(a) 

defensor(a) nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-46.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA ALVES DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000238-46.2020.8.11.0025. Vistos etc. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de ação previdenciária 

proposta por Leonilda Alves da Silva Moreira em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS requerendo o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença com pedido de antecipação de tutela. Aduz a 

requerente, em síntese, que foi vítima de acidente de trabalho, 

encontrando-se incapacitado a exercer suas atividades laborativas. 

Afirma que já teve o benefício concedido, mas na última solicitação teve 

seu requerimento negado. É O RELATÓRIO. DECIDO. O Novo Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas 

espécies, revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme 

artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, afirmando o 

autor pela existência de periculum in mora, indispensável é o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC 

(tutela de urgência), que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nesta 

esteira, para fins de concessão da liminar buscada, de natureza 

antecipatória, exige-se, além de probabilidade do direito capaz de 

convencer o juízo acerca da verossimilhança das alegações, que a 

espera para prolação do provimento final acarrete perigo de dano à parte, 

ou, ainda, que exista risco ao resultado útil do processo. No mais, não se 

pode olvidar da necessidade de que o provimento antecipatório seja 

dotado de reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois 

bem. Com o novo Código de Processo Civil, foi adotado o conceito de 

“probabilidade do direito”. Consoante ensina Luiz Guilherme Marinoni, a 

probabilidade é aquela: “Que surge da confrontação das alegações e das 

provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a 

hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de 

refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito 

é provável para conceder tutela provisória.” Na espécie, conquanto o 

autor tenha apresentado documentos, sob um juízo de cognição sumária, 

entendo que tais documentos não caracterizam prova inequívoca do 

direito por ele invocado, sendo necessário, portanto, dilação probatória, a 

fim de se verificar a presença dos requisitos previstos na legislação 

previdenciária para a concessão do benefício ora pleiteado. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, em 

virtude de o réu ser ente público, não podendo, em regra, transacionar. 

Cite-se a parte requerida, com as advertências legais para, querendo e no 

prazo legal, responder a presente ação, devendo, para tanto, serem 

observados os termos do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares ou documentos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, 

intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias especificar as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Após, conclusos para saneamento. Intimações e diligências necessárias. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000245-72.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PLASMUNDI IND. E COM. EMBALAGENS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000245-72.2019.8.11.0025 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

PLASMUNDI IND. E COM. EMBALAGENS LTDA - EPP ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: FRIGORIFICO RS LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de pedido 

extemporâneo de habilitação de crédito em recuperação judicial em que a 

requerente pretende habilitar crédito em seu favor no valor de R$ 8.928,71 

(oito mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos). Recebo 

o pedido de habilitação de crédito como retardatária, nos termos do art. 10, 

§§ 1º e 5º da Lei n. 11.101/2005. Intime-se a requerida para, querendo, 

contestar a pretensão em 05 (cinco) dias, e depois abra-se vista à parte 

credora, ora requerente, para em igual prazo se manifestar sobre a 

resposta (arts. 10, § 5º, 11 e 12, da LRF). Em seguida, vista ao 

Administrador Judicial, quando haverá de juntar laudos, as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constantes ou não da relação de credores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público e após conclusos 

para a adoção de uma das providências do art. 15, LRF. Às providências. 

Juína/MT, 26 de abril de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000246-57.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PLASMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000246-57.2019.8.11.0025 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

PLASMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRIGORIFICO RS LTDA - ME Vistos, etc. 

Trata-se de impugnação à relação de credores apresentada pelo 

Administrador Judicial nos autos da recuperação judicial, processo de n. 

1000451-23.2018.8.11.0025, em que a requerente objetiva a retificação do 

valor e classificação do crédito previsto em seu favor na lista de que trata 

o art. 7º, § 2º da Lei n. 11.101/2005. Recebo a impugnação contra a 
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relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, nos termos 

do art. 8 da Lei n. 11.101/2005. Intime-se a requerida/recuperanda para, 

querendo, contestar a pretensão em 05 (cinco) dias, e depois abra-se 

vista à parte credora, ora requerente, para em igual prazo se manifestar 

sobre a resposta (arts. 10, § 5º, 11 e 12, da LRF). Em seguida, vista ao 

Administrador Judicial, quando haverá de juntar laudos, as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constantes ou não da relação de credores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público e após conclusos 

para a adoção de uma das providências do art. 15, LRF. Às providências. 

Juína/MT, 26 de abril de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000251-45.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARQUES ANDRE (EXECUTADO)

NILCEIA TEREZINHA DAL BO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000251-45.2020.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: MARCIO MARQUES ANDRE, NILCEIA 

TEREZINHA DAL BO Vistos, etc. Intime-se o polo ativo para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais 

e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-02.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL FLORESTAL LTDA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMIRO CABRAL OAB - 313.823.559-04 (PROCURADOR)

ONIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - 419.532.902-72 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000519-02.2020.8.11.0025 Requerente: Ademar 

Alves Silva Requeridos: Onivaldo Francisco de Oliveira, Waldemiro Cabral 

e Estado de Mato Grosso. Vistos, etc. Cuida-se de ação ordinária de 

nulidade documental em que o requerente, devidamente representado pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, objetiva a declaração de 

nulidade do documento particular intitulado PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE 

CONTRATO SOCIAL e dos efeitos dela decorrentes em virtude de suposta 

falsificação de sua assinatura e, consequentemente, pleiteia o 

cancelamento do respectivo arquivo perante a JUCEMAT – Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso. Segundo narra a exordial, o 

requerente foi incluído no quadro societário da empresa MADEIRAS 

BRASIL FLORESTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

01.997.277/0001-01 (cancelada por ato administrativo em 08/06/2009), por 

ocasião do registro da 1ª Alteração Contratual realizada em 02/01/1998, 

mediante ato fraudulento (falsificação de sua assinatura). Consta que em 

decorrência da fraude, foi incluído no polo passivo da execução fiscal n. 

4510-23.2008.811.0025 - Código: 45416, em trâmite nesta Vara. Pois bem. 

A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso é uma autarquia com 

personalidade jurídica própria, criada por meio da Lei Estadual n. 2.858 de 

09 de outubro de 1968, com jurisdição em todo território do Estado de Mato 

Grosso, estando vinculada apenas administrativamente ao Governo do 

Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico - SEDEC, conforme regulamentado pelo decreto n. 2.302 de 14 

de abril de 2014. Logo, sendo a JUCEMAT autarquia estadual - dotada de 

personalidade jurídica própria - e competente para o arquivamento e 

autenticação dos atos de registros de empresas (Lei n. 8.934 de 1994), 

bem como pela fiscalização das formalidades legais dos atos praticados, 

entendo que deve ser incluída no polo passivo da presente ação em que 

se discute a responsabilidade no arquivamento de alteração contratual 

fraudulenta de sociedade empresária e eventual dever de indenizar pelos 

danos morais decorrentes de eventual falha na análise de documentos. 

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial para incluir no polo passivo a Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Em tempo, considerando que a pessoa jurídica MADEIRAS BRASIL 

FLORESTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.997.277/0001-01, foi 

cancelada por ato administrativo em 08/06/2009, determino a sua exclusão 

do polo passivo, eis que deixou de existir, não podendo fazer parte da 

relação processual. Igualmente, determino a exclusão do Município de 

Juína do polo passivo, visto que inexiste pertinência subjetiva com a 

pretensão posta em Juízo, tampouco possui vínculo com a JUCEMT a 

justificar a sua inclusão como parte no processo. Por fim, defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, conforme art. 98 c/c art. 99, § 

3º, NCPC, bem como determino a anotação de prioridade na tramitação do 

presente feito por ser a parte autora pessoa idosa, nos termos do Estatuto 

do Idoso (Lei n. 10.741/2003). Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000366-37.2018.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação previdenciária de indenização por acidente de trabalho com pedido 

de tutela de urgência ajuizada por Claudomiro Correa da Silva em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a conversão do 

benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A ação foi 

ajuizada originariamente perante a Justiça Federal, contudo, por meio da 

decisão proferida em Id 12318499 – p. 30/32 os autos foram remetidos a 

este Juízo. Certifique-se quanto à citação da parte requerida e eventual 

decurso de prazo. Após, intime-se a parte autora para se manifestar, em 

seguida, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001385-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001385-78.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA S/A 

Vistos, etc. Consigno a impossibilidade de, neste momento, receber a 

exordial e determinar a citação da parte adversa, visto que este Juízo não 

consegue visualizar o conteúdo da petição inicial e documentos de Ids n. 

15238752, 15238753, 15238757, 15238761, 15238764, 15238949, 

15238951 e 15238953, constando em cada um dos arquivos apenas a 

seguinte mensagem: Atenção Por motivo técnico, este documento não 

pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu 
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conteúdo pode ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 

Outrossim, ao tentar acessá-los via 'Autos Digitais' e na opção 

'Documentos' também não foi possível visualizar o conteúdo. Assim, 

intime-se a parte autora para regularizar a indisponibilidade, anexando ao 

processo os arquivos cuja visualização encontra-se indisponível, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000251-79.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDILSON HENRIQUE DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: "...intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias especificar 

as provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, 

justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de 

indeferimento...." JUÍNA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000256-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000256-38.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de alimentos ajuizada por Eduarda Pereira Duarte, representada por 

sua genitora Camila Pereira da Silva em face de Maicon Ferreira Duarte, já 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. Decisão de Id 

12035626 fixando alimentos provisórios. Citado, o requerido apresentou 

contestação em Id 12945237. Impugnação à contestação em Id 16388726, 

com posterior manifestação do requerido em Id 16629638. Em Id 17929443 

sobreveio a informação de que a requerente mudou-se com o filho para o 

município de Tangará da Serra/MT. Assim, pugna pela remessa dos autos 

àquela comarca. Juntou cópia do comprovante de endereço em Id 

17929444. Em seguida vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. A competência para dirimir as questões referentes à criança e o 

adolescente é a do foro do domicílio de quem já exerce a guarda ou, à 

falta dos genitores, pelo lugar onde se encontra o infante, conforme 

preleciona o artigo 147, inciso I e II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, in verbis: “Art. 147. A competência será determinada: I - pelo 

domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.” Faz -se 

necessário ressaltar que o Princípio do Melhor Interesse do Menor 

prevalece sobre a estabilização de competência relativa. Assim, a 

mudança de domicílio do menor permite que o processo tramite em nova 

comarca, mesmo após seu início. Se não bastasse, segundo entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra de competência prevista 

no dispositivo acima transcrito tem natureza de competência absoluta, haja 

vista a aplicabilidade do Princípio da Proteção Integral da Criança e do 

Adolescente, segundo o qual a fixação da competência deve ser norteada 

no fito de melhor proteger o interesse dos infantes. A propósito, trago à 

baila o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETENCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. 

ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA 

GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA 

PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE 

ÚLTIMO NA HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do 

CPC, a competência determina-se no momento da propositura da ação e, 

em se tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser 

modificada ex officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com a 

finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência 

(perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido 

no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar 

e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, 

direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a 

criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à 

convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como 

regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta 

natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa 

norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. 4. A 

jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária 

do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. 

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal-DF.” 

(CC 119.318/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012). Portanto, deve ser aplicado de 

forma preponderante o princípio do juiz imediato, previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente-ECA. Assim, o foro competente para ações e 

procedimentos envolvendo interesses, direitos e garantias previstos no 

próprio ECA é determinado pelo local onde o menor tem convivência 

familiar e comunitária habitual, o intuito máximo do princípio do juízo 

imediato está em que, pela proximidade com o menor, é possível atender 

de maneira mais eficaz aos objetivos colimados pelo ECA, bem como 

entregar-lhe a prestação jurisdicional de forma rápida e efetiva, por meio 

de uma interação próxima entre o juízo, os infantes e seus pais ou 

responsáveis. Outrossim, a citada Corte Superior, posicionando-se quanto 

à competência do foro de domicílio do detentor da guarda para fins de 

processamento e julgamento de ações de interesse de infantes, sumulou 

seu entendimento no enunciado n. 383, de onde se depreende que “a 

competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”. No 

caso, verificando que a requerente e seu filho mudaram-se para o 

município de Tangará da Serra/MT (Id 17929443), concluo pela 

incompetência desse Juízo para processar e julgar o presente feito, razão 

pela qual DECLINO A COMPETÊNCIA àquela Comarca para apreciação do 

feito. Remetam-se os autos à Comarca de Tangará da Serra/MT. 

Observando o trabalho desempenhado pela defensora dativa nomeada (Id 

12021156) – Dra. Danieli Felber, inscrita na OAB/MT 10.623 – fixo em seu 

favor honorários dativos no montante de 03 (três) URH’s da tabela atual da 

OAB. Expeça-se a certidão de honorários em favor do defensor(a) 

nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a 

certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000261-89.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

O. S. (REQUERENTE)

R. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BERLEZI COIMBRA OAB - MT27827/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000261-89.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Cuidam-se 

de embargos de declaração opostos em face da sentença de Id 

30191470, alegando omissão consistente na não fixação de honorários 

dativos. Os embargos de declaração são tempestivos (Id 30679244). Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Recebo os 

presentes embargos de declaração, em razão de sua tempestividade, 

sendo assim, passo à análise do mérito. Com efeito, houve omissão 

quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do advogado 

dativo nomeado. Sem mais delongas, considerando que o defensor atuou 

no presente feito, necessário conhecer dos embargos para sanar a 

omissão constatada. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 494, 

inciso II c/c art. 1.022, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

conheço dos embargos declaratórios para sanar a omissão e fixar 

honorários dativos em favor do advogado nomeado, Dr. Leonardo Berlezi 
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Coimbra, inscrito na OAB/MT 27.827/O, no montante de 02 (dois) URH’s. 

No mais, permanece inalterada a sentença. Expeça-se a certidão de 

honorários em favor do(a) defensor(a) nomeado(a), nos termos do Prov. 

09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a certidão na Secretaria Judicial no 

prazo de 05 (cinco) dias. Empós, sem delongas e independentemente de 

nova conclusão ao Gabinete, arquive-se com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo. Às providências. Juína-MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000259-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE SOUZA LOTERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000259-27.2017.8.11.0025 REQUERENTE: JOSIAS 

DE SOUZA LOTERIO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Vistos, 

etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem se pretendem a produção de provas, indicando, em caso 

positivo, a pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001401-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. D. S. (AUTOR(A))

A. P. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001401-32.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de homologação de guarda, regularização de visitas e alimentos 

ajuizada por Antônio Pereira Arantes, Orenir Rodrigues da Silva Arantes e 

Jucimeire Dias da Silva, já qualificados nos autos. Colhe-se da exordial 

que a requerente Jucimeire Dias da Silva é genitora do infante Samuel Dias 

da Silva e prima da requerente Orenir Rodrigues da Silva. O parentesco foi 

devidamente comprovado por meio de documentos anexos ao feito. 

Ocorre que o infante reside com a Sra. Orenir e o Sr. Antônio desde seu 

nascimento, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas por 

Jucimeire, razão pela qual buscam a homologação do presente acordo, a 

fim de regularizar a guarda de fato exercida pelos requerentes Orenir e 

Antônio. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente a 

homologação do acordo (Id 26966390). É o relatório. Fundamento e 

Decido. No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente 

capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para 

transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se 

pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. Custas pelos requerentes (art. 90, § 2º, NCPC), cuja 

cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 

art. 98, § 3º, NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000358-89.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 041.877.711-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000358-89.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo em que as partes em epígrafe, já 

qualificadas nos autos, transigiram quanto à fixação de alimentos, guarda 

e regime de visitação, tudo conforme termo de acordo juntado. Parecer 

ministerial favorável. As partes estão devidamente representadas, tendo 

firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal. Além do mais, foram devidamente preservados os 

interesses do(a)(s) infante(s). Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o termo de acordo firmado pelas partes (Id n. 16994325) para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Custas pelos requerentes (art. 

90, § 2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Observando o trabalho 

desempenhado pelo defensor dativo nomeado (Id 30264190) – Dr. 

Youssef Sayah El Atyeh, inscrito na OAB/MT 22196/A – fixo em seu favor 

honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual da 

OAB. Expeça-se a certidão de honorários em favor do defensor(a) 

nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a 

certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça-se 

termo de guarda. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, cumpridas as determinações, arquive-se com as cautelas de 

estilo. Ciência ao Ministério Público. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001251-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. B. C. (REQUERENTE)

R. B. G. (REQUERENTE)

N. G. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDA BUGARI GONCALVES OAB - 621.459.161-72 

(REPRESENTANTE)

NELSON GONCALVES RODAS OAB - 486.919.841-04 (REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001251-17.2019.8.11.0025 REQUERENTE: K. B. C., 

ROMILDA BUGARI GONCALVES, NELSON GONCALVES RODAS 

REPRESENTANTE: ROMILDA BUGARI GONCALVES, NELSON 

GONCALVES RODAS REQUERIDO: ELISEU DA SILVA CORDEIRO Vistos, 

etc. Em atenção ao disposto no art. 485, § 4º, do CPC/2015, intime-se a 

parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 

do pedido de desistência da ação, bem como para informar se tem 

interesse na apreciação da reconvenção apresentada com a contestação. 

Caso o requerido manifeste interesse no prosseguimento do feito, abra-se 

vista ao MPE. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada 

no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000541-94.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT26936/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000541-94.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de divórcio com pedido de alimentos e regulamentação de guarda 

ajuizada por Neuriene Santana Souza em face de João José Santana, já 

qualificados nos autos. Narra a exordial que as partes contraíram 

matrimônio em 17 de abril de 2000, sob o regime de comunhão parcial de 

bens e encontram-se separados de fato há mais de um ano. Durante a 

união adveio o nascimento de três filhos, Neurivânia Souza Santana (20 

anos), Dione Souza Santana (16 anos) e Jessika Mirela Santana (09 

anos). Acostados a inicial vieram os documentos digitalizados. Após a 

citação, as partes compareceram em audiência de mediação no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos nesta Comarca e, na oportunidade, 

transigiram quanto ao divórcio, à guarda, visitas e pensão alimentícia. O 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente a homologação do acordo 

(Id 28391473). É o relatório. Fundamento e Decido. Com a edição da 

Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que alterou a 

redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, tornou-se 

desnecessária a demonstração do lapso temporal da separação de fato 

do casal, para a decretação do divórcio. Os requerentes apresentaram 

cópia de sua certidão de casamento junto com a exordial (Id 18792239). 

Além do mais, foram devidamente preservados os interesses das 

menores de idade. Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão das 

partes. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes e DECRETO o divórcio de Neuriene Santana Souza e João José 

Santana e, em consequência, julgo extinto o processo, com exame de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, nos termos do acordo. Em caso de 

omissão, custas nos termos do art. 90, §3º, NCPC. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se o mandado e ofício que se fizer necessário para a 

averbação junto ao ofício competente, certifique-se e arquive-se o 

processo, com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002614-39.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. S. D. N. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1002614-39.2019.8.11.0025 AUTOR(A): MARCIO 

GALLAN FLOR REU: JESSICA GABRIELE SERAFIM DO NASCIMENTO 

GALLAN Vistos, etc. A parte autora manifestou-se pela desistência da 

ação. Analisando os autos, observa-se que não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há qualquer contestação 

apresentada, não havendo, portanto, óbice à homologação do pedido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Custas judiciais pelo autor, 

cuja cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º, NCPC. Sem honorários, eis que não houve a 

angularização processual. Intime-se a parte autora e uma vez preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

baixas e cautelas de estilo. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001014-80.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA DE FATIMA LANZONI OAB - 018.411.681-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. L. D. S. (EXECUTADO)

M. S. D. C. V. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001014-80.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: A. G. D. 

C. L. REPRESENTANTE: MARCIA DE FATIMA LANZONI EXECUTADO: 

LUANA JULIA LANZONI DE SOUZA, MAURO SIDNEY DE CAMPOS VIEIRA 

Vistos, etc. Trata-se de execução de alimentos em que a parte exequente, 

em manifestação de Id n. 30415099, informou que a parte executada 

liquidou integralmente a dívida, razão pela qual pugnou pela extinção do 

processo. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Sem delongas, ante o pagamento integral do valor exequendo, a 

extinção da presente execução é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na forma do artigo 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Sem custas em face da 

gratuidade judiciária. Determino a baixa em eventuais penhoras ou 

bloqueios havidos nos autos. Observando o trabalho desempenhado 

pelo(a) defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pela Diretoria do Foro (Id n. 

20652255), fixo em seu favor honorários dativos no montante de 02 (dois) 

URH’s da tabela atual da OAB, devendo ser expedida certidão de 

honorários em favor do(a) defensor(a) nomeado(a), nos termos do Prov. 

09/2007-CGJ. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001562-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. V. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001562-42.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

ALESSANDRA LOCH REQUERIDO: EDERSON APARECIDO VIEIRA LOPES 

Vistos, etc. Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c fixação 

de alimentos em que a parte autora manifestou-se pela desistência da 

ação. Analisando os autos, observa-se que não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há qualquer contestação 

apresentada, não havendo, portanto, óbice à homologação do pedido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem custas em face da 

gratuidade judiciária. Sem honorários, eis que não houve a angularização 

processual. Intime-se a parte autora e uma vez preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e cautelas 

de estilo. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001563-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. V. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001563-27.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

ALESSANDRA LOCH REQUERIDO: EDERSON APARECIDO VIEIRA LOPES 

Vistos, etc. Trata-se de ação de fixação de alimentos em que a parte 

autora manifestou-se pela desistência da ação. Analisando os autos, 

observa-se que não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há qualquer contestação apresentada, não havendo, 

portanto, óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO 
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POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código 

de Processo Civil. Sem custas em face da gratuidade judiciária. Sem 

honorários, eis que não houve a angularização processual. Intime-se a 

parte autora, via DJe, e uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000032-32.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JADER BARBOZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VIEIRA MENDES (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000032-32.2020.8.11.0025 AUTOR(A): JADER 

BARBOZA DE OLIVEIRA REU: RAFAEL VIEIRA MENDES Vistos, etc. 

Cuida-se de ação monitória em que o requerente objetiva o recebimento do 

valor de R$ 2.922,07 mais honorários de 5% sobre o crédito perseguido. 

Este Juízo, não convencido da alegação de hipossuficiência financeira e 

ante a ausência de maiores informações, determinou, em despacho de Id 

n. 28915028, a intimação do requerente para trazer aos autos documentos 

comprobatórios da pobreza, até porque, segundo a CTPS do requerente, a 

última vez que trabalhou foi no ano de 2013 (Id n. 27972060, pág. 4). 

Frente à determinação judicial, o requerente limitou-se a informar que no 

ano de 2018 sofreu um acidente que lesionou o seu tornozelo, 

ocasionando redução da sua capacidade laborativa, juntando, na 

oportunidade, documentos que comprovam a lesão e extrato de uma conta 

poupança junto à Caixa Econômica Federal, com saldo inexpressivo. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Cumpre-me 

ressaltar que a presunção de veracidade da declaração do requerente 

não afasta o meu dever de, não estando convencida da alegação, exigir a 

comprovação da necessidade. Aliás, nos dizeres dos renomados 

doutrinadores Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade “a declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e 

legislação processual civil extravagante em vigor. 9ª ed. Editora Revista 

dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 1184). (destaquei) Outrossim, o 

Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de autorizar o 

magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, 

senão vejamos: “[...] II - Não se convencendo o magistrado da situação de 

miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão 

ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração 

de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. III - 

Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício 

demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o 

que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, 

Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009) 

(destaquei) No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA 

CF/88 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À 

JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ALEGADA NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em afronta ao artigo 5º, inciso 

LXXIV, da CF/88, e ao artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da 

assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não 

trouxe para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade 

alegada, pois não apresentou a declaração de imposto de renda ou os 

comprovantes atualizados de seus rendimentos. (RAI 18314/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014) (destaquei) No caso dos autos, 

não é possível conceder ao requerente os benefícios da gratuidade 

judiciária, pois os documentos apresentados não são suficientes para 

comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Conforme consignado no 

despacho de Id n. 28915028, o requerente possui 39 anos de idade e, 

segundo a sua CTPS, a última vez que trabalhou foi no ano de 2013 (Id n. 

27972060, pág. 4), logo é possível deduzir que tem outra fonte de renda, a 

qual, talvez, tenha sido omitida a este Juízo a fim de justificar o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Frise-se que deu-se ao 

requerente a oportunidade de esclarecer tal fato, mas limitou-se a 

apresentar um único extrato de conta poupança e a informar que sofreu 

acidente no ano de 2018 que reduziu sua capacidade laborativa. No que 

se refere à capacidade laborativa, não é toda e qualquer lesão que 

ocasiona a sua redução, sendo necessário comparar a atividade 

desenvolvida com o tipo de lesão suportada. Ora, o requerente sequer 

esclareceu sua forma de subsistência no período de 2013 a 2018, de 

modo que é possível concluir que tem outra ocupação, a qual, por 

questões que este Juízo desconhece, não foi trazida ao conhecimento do 

Poder Judiciário. Assim, diante da ausência de maiores informações, o 

indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

e determino a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, 

NCPC. Decorrido o prazo sem pagamento das custas, certifique-se e 

volte-me concluso para extinção. Por outro lado, advindo aos autos 

comprovante de pagamento, recebo a exordial e, desde já, defiro a 

expedição do mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 

15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (artigo 701, 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que havendo pagamento no prazo, 

ficará isento de custas processuais. Conste, ainda, que nesse prazo, o(s) 

réu(s) poderá(ão) oferecer embargos, bem como que caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, nos termos do artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001164-61.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU JOSE FOCHI (EMBARGANTE)

LUIZ CARLOS FOCHI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001164-61.2019.8.11.0025 EMBARGANTE: ALCEU 

JOSE FOCHI, LUIZ CARLOS FOCHI EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - 

SICREDI UNIVALES MT Vistos etc. I – Além dos pressupostos previstos no 

artigo 319 do NCPC, observa-se que a causa de pedir exposta na inicial se 

amolda perfeitamente às hipóteses previstas nos incisos III e VI do artigo 

917 do CPC, portanto presentes os pressupostos legais, e por serem 

tempestivos (certidão de Id n. 30653647), recebo os embargos à 

execução. II – Defiro os benefícios da justiça gratuita ao(s) embargante(s), 

conforme art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. III - Nos termos do artigo 919, § 1º 

do NCPC, inadmissível o recebimento dos embargos com efeito 

suspensivo, visto que não houve comprovação dos requisitos do 

dispositivo legal supramencionado, bem como a execução não foi 

garantida por penhora ou caução idônea. IV - Intime-se a parte embargada 
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na pessoa do seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920, I, NCPC[1]) e, em seguida, manifeste-se o 

embargante em igual prazo. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito 

[1] 5. Intimação. Por medida de economia processual, a norma não exige a 

citação do credor, mas apenas sua ouvida em 15 (quinze) dias, que pode 

dar-se na pessoa de seu advogado por intermédio de intimação. 

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria 

de Andrade Nery, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-76.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA CUSTODIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BRANDAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGALY FRANCISCA PONTES DE CAMARGO OAB - SP271790 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000193-76.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES EXECUTADO: MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BRANDAO, 

UBIRAJARA CUSTODIO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de execução 

de título extrajudicial em que as partes em epígrafe, já qualificadas nos 

autos, transigiram, conforme termo de acordo de Id n. 25721931, 

pugnando, por conseguinte, pela homologação e suspensão do processo 

até o cumprimento integral da transação. No caso em epígrafe, verifico 

que as partes são plenamente capazes e, por si ou por procuradores, 

detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima 

descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de 

que se deseja compor independentemente de interferência estatal. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (Id n. 

25721931) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos 

do artigo 922 do CPC/2015, SUSPENDO o processo até 05/09/2020 - prazo 

fixado para cumprimento voluntário da obrigação/transação - período em 

que os autos permanecerão arquivados provisoriamente, devendo o 

processo ser excluído do relatório estatístico, mas sem baixa no Cartório 

Distribuidor. Decorrido o prazo da suspensão (05/09/2020), intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se o acordo 

foi integralmente cumprido, ficando, desde já, advertida de que a inércia 

será interpretada como quitação integral, com a consequente extinção da 

execução com base no art. 924, II, NCPC. Intimem-se. Às providências. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000681-36.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000681-36.2016.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária proposta por João de Souza em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos, objetivando a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez. Foi proferida decisão inicial indeferindo o pedido de liminar (Id 

4701773). Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação em Id 6027042, a qual foi impugnada pelo requerente. Em 

atenção ao despacho de Id 7329691 a parte autora se manifestou 

pugnando pela produção de prova pericial e testemunhal. É o relatório. 

Decido. Verifico que o processo está em ordem e que as partes são 

legítimas. Além disso, todos os pressupostos de constituição e validade 

foram observados, não havendo, destarte, nada mais a sanear nesse 

particular. Não há preliminares a serem enfrentadas. Dou o feito por 

saneado. Por outro lado, compulsando os presentes autos, observo que 

foi suscitada pela parte autora, a realização de perícia médica, a qual se 

mostra pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente 

feito. Haja vista a pertinência da perícia médica, nomeio, com fundamento 

no art. 156, § 5º, NCPC, a médica Dra. Silvana Sperandio, que deverá ser 

cientificada de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar 

de todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, 

fotografias e quaisquer outras peças que entender pertinentes (art. 473, 

NCPC). Fixo de imediato o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465, NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado 

e impossibilidade de apresentação do laudo nesse ínterim (art. 476, NCPC). 

Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei n. 

1.060/50), esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta do 

Estado de Mato Grosso[1], que poderá ser efetivado após o término do 

prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados. Diante da necessidade de atender ao limite máximo 

estabelecido na Resolução n. 232/2016-CNJ e sendo possível ultrapassar 

em até 05 (cinco) vezes o montante fixado na tabela anexa à referida 

Resolução, bem como considerando as peculiaridades desta Comarca, 

FIXO os honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais). Ante o 

exposto, DETERMINO: a) A intimação do(a) perito(a), com as advertências 

legais do art. 157, NCPC, para que tenha ciência do encargo que lhe fora 

conferido, do fato de que, ACEITANDO-O deverá servir escrupulosamente 

e independentemente de termo de compromisso (NCPC, art. 466), assim 

como a fim de que agende data, hora e local para realização do exame 

médico e informe ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

para serem efetuadas as intimações necessárias; b) A intimação das 

partes, por meio de seus advogados constituídos nos autos, para que, 

caso queiram e não tenham feito, indiquem o assistente técnico e 

apresentem os quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, § 

1º, I, II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da juntada destes 

aos autos e advertindo ambas as partes da possibilidade de 

apresentarem, durante a diligência, quesitos suplementares (NCPC, art. 

469); c) Apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando a ele que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga 

dos autos do processo. i. Quesitos do requerente em Id 4305095; ii. 

Quesitos do requerido em Id 6027042; iii. Quesitos do Juízo anexo à 

decisão. d) Estabelecido e informado pelo perito a data, hora e local para a 

realização da perícia médica, intimem-se/cientifiquem-se as partes, 

através dos seus advogados constituídos nos autos, para ciência – NCPC, 

art. 474, e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) Após a entrega/apresentação do laudo 

pelo perito judicial, intimem-se as partes, por meio de seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Por 

fim, atendido integralmente o acima especificado, volte-me concluso para 

análise da pertinência da produção de prova testemunhal. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito ANEXO 

QUESITOS DO JUÍZO: AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: 1. Qual(is) a(s) atividade(s) laborativa(s) habitual(is) do 

periciando(a)? Em caso de estar atualmente desempregado(a), qual a 

última atividade profissional desempenhada? Até quando? 2. O(a) 

periciando(a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o(a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o(a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? 7. O(a) periciando(a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 
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reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em 

se tratando de periciando(a) incapacitado(a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do(a) periciando(a)? 11. O(a) 

periciando(a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O(a) periciando(a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

[1] Art. 507, § 3º, CNGC. Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará 

a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000563-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA PANUNCIO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000563-89.2018.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: LEILA PANUNCIO VIEIRA Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta com 

fundamento Decreto-Lei 911/69, cujo objeto é a busca e apreensão do 

veículo automotor alienado fiduciariamente por meio de contrato celebrado 

com a parte ré. A parte autora narra que a parte ré está inadimplente e 

que enviou notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato 

como sendo do(a) devedor(a), mas o AR retornou ao remetente (Id n. 

12988445). Assim, promoveu o protesto do contrato de alienação (Id n. 

12988447). Por fim, em atenção à determinação de Id n. 13218182, a parte 

autora comprovou o pagamento das custas judiciais e taxa judiciária (Id n. 

13326485). Com a inicial, vieram os documentos que a instruem. Breve 

relato. Decido. A priori, recebo a exordial, eis que preenchidos os 

requisitos legais. Com efeito, depreende-se do contrato de alienação que a 

propriedade fiduciária do bem indicado na inicial encontra-se configurada 

em favor da parte autora, nos termos da legislação vigente. Por sua vez, a 

inadimplência e sua consequência - a mora - restaram regularmente 

demonstradas por meio do protesto[1] do instrumento contratual garantido 

por alienação fiduciária. Portanto, estando a parte ré inadimplente e em 

mora, com razão o pleito da parte autora que possui a garantia de seu 

crédito no móvel alinhavado no contrato. De mais a mais, existe fundado 

receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inapropriado do bem, o 

que poderá causar o seu perecimento, bem como o falecimento do direito 

autoral. Nestes termos, atendidos os pressupostos exigidos pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, defiro liminarmente a medida. Expeça-se mandado 

de busca e apreensão para que a parte ré deposite o bem, entregue o 

documento CRLV e o documento de transferência (DUT/CRV) para a parte 

autora, nomeando como depositário fiel a pessoa indicada na exordial. Nos 

termos do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei n. 911/1969, com a nova 

redação trazida pelo artigo 56 da Lei 10.931/2004, executada a medida 

liminar, cite(m)-se o(s) demandado(s) para que purgue a mora do débito 

indicado na exordial, devidamente atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos a contar da execução da medida liminar ou, conteste o que lhe 

aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos 

autos do mandado de citação devidamente cumprido. Fica a parte ré 

advertida de que "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 

10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados 

pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária". (Tese julgada sob o rito do art. 543-C 

do CPC/1973 – Tema 722). Consignem-se no mandado as demais 

advertências legais. Autorizo os benefícios do artigo 212 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Às providências. Juína 

(MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito [1] É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000362-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS 

PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (IMPETRADO)

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a) de Castanheira - MT o senhor(a): 

Mabel de Fatima Melanezi Almi (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo n: 1000362-34.2017.8.11.0025 Impetrante: Federação 

dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do 

Estado de Mato Grosso (FESSPEMT) Impetrado: Município de Castanheira 

(MT) Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança preventivo aviado 

em face do Município de Castanheira (MT), por meio do qual a Federação 

dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do 

Estado de Mato Grosso – FESSPEMT pretende o reconhecimento como 

representante legítima da categoria sindical de servidores públicos 

municipais, especialmente para os fins da legitimação ao recebimento da 

contribuição sindical a que alude o art. 579 da CLT, porque, em resumo, 

estaria a municipalidade publicando editais em jornais de grande circulação 

local, anunciando uma suposta confusão/dúvida sobre quem seriam os 

legitimados a representar a categoria de servidores municipais na região, 

ameaçando, assim, o direito líquido e certo da entidade sindical de receber 

o tributo que lhe é devido. Devidamente notificada, a autoridade coatora 

informou que recebeu expediente de diversas entidades, dentre os quais 

da Federação Nacional das Entidades Sindicais de Servidores Públicos – 

FNESPF, da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, da 

Confederação dos Servidores e Funcionários Públicos das Fundações 

Autarquias e Prefeituras Municipais – CSPM e da Federação Sindical dos 

Servidores Públicos de Mato Grosso – FSSPMT, todas pleiteando para si o 

direito de preferência ao recebimento do imposto sindical, disputa que 

acaba, por vezes, gerando muita dúvida à municipalidade quanto a quem 

de direito caberia a destinação da contribuição. Resenhados os fatos 

processuais, evidencia-se que o litígio mandamental, apesar de 

supostamente tratar de direito líquido e certo da impetrante à contribuição 

s indical ,  esconde,  em verdade,  a d isputa  sobre o 

reconhecimento/legitimação da entidade sindical que representaria os 

interesses da categoria de servidores públicos do Município de 

Castanheira, matéria que, já decidiu a Corte Superior de Justiça, está afeta 

à competência constitucionalmente definida da Justiça do Trabalho. Sobre 

o tema, colho recente decisão do STJ: “Adota-se como razões de decidir 

do presente, o excelente apanhado feito pelo em. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO ao decidir os Conflitos de Competência de nºs 

140.683/SP (DJe 16/11/2015), 140.702/SC (DJe 19/08/2015) e 138.811/SP 

(DJe 17/08/2015): "A jurisprudência do STJ assentou orientação no 

sentido de que "com as alterações do art. 114, III, da CF/88, introduzidas 

pela Emenda Constitucional n.º 45/04, à Justiça do Trabalho foi atribuída 

competência para apreciar e julgar 'as ações sobre representação 

sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre 
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sindicatos e empregadores", enfatizando-se que "há, no dispositivo, uma 

competência fundada em critério material ('ações sobre representação 

sindical') e outras, as demais, fundadas em critério subjetivo, o da 

qualidade das partes envolvidas na demanda", supondo-se "quanto a 

essas últimas, (...) como pressuposto implícito, que o conteúdo da 

demanda seja de natureza trabalhista ou sindical"(CC 72.452/SP, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2007, DJ de 01/10/2007). (...) Nessa linha de orientação pode-se 

afirmar, em suma, o seguinte: o art. 114, III, da CF/88, com as alterações 

introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04, conferiu à Justiça do 

Trabalho uma competência fundada em critério material (" ações sobre 

representação sindical ") e outras, as demais previstas nesse dispositivo, 

fundadas em critério subjetivo, o da qualidade das partes envolvidas na 

demanda. Quanto a essas últimas, ao critério subjetivo deve-se agregar 

um pressuposto, implícito no preceito normativo, que é o da relação de 

pertinência entre o conteúdo da demanda e a finalidade institucional das 

entidades sindicais. Ou seja, além de ser causa envolvendo as pessoas 

referidas no inciso III, do art. 114, é indispensável que se trate de causa 

envolvendo questões de natureza trabalhista ou sindical." Nessa linha de 

entendimento, a competência para conhecer e julgar a lide em apreço é da 

Justiça do Trabalho, porquanto a ação consignatória proposta pelo ente 

federado possui como pressuposto a dúvida relativa à representação 

sindical, ou seja, quais entes sindicais (sindicato, federação, 

confederação) efetivamente representam os trabalhadores, para quem o 

pagamento deve ser destinado. Desse modo, do ponto de vista subjetivo, 

a lide é estabelecida entre sindicatos (representação) e entre empregador 

e sindicatos (consignação em pagamento); sob o viés da matéria, a 

demanda gravita tema o tema da representação sindical. Sob ambos os 

aspectos a questão encontra-se submetida à competência da Justiça do 

Trabalho...” (STJ, CC 156425/MS, Relator: Ministro Lázaro Guimarães 

(Desembargador Convocado do TRF 5ª Região). Destarte, porque o 

mandamus disfarça, na verdade, litígio sobre a representação sindical da 

categoria dos servidores públicos municipais, a competência, ex ratione 

materiae, pertence à Justiça Especializada do Trabalho, não cabendo seu 

processamento e julgamento nesta Justiça Comum, porque não se está a 

debater o direito ou não ao pagamento da contribuição sindical e sim quem 

é a entidade sindical que se apresenta como representante da categoria 

funcional dos servidores públicos municipais e habilitada a representá-los 

legitimamente. Ante ao exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA, nos termos 

do que preconiza o art. 45 do NCPC c/c art. 64, § 2º do mesmo Codex, 

determinando a remessa dos autos, com baixa na distribuição, para a 

Vara do Trabalho da Comarca de Juína/MT, para processamento e 

julgamento da quaestio, posto que não se aplica a regra da perpetuatio 

jurisdicionis para as hipóteses de incompetência absoluta. Preclusa a 

decisão declinatória, proceda-se a baixa nos registros e remetam-se os 

autos ao juízo declinado, com as nossas homenagens. Intimem-se. Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001940-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001940-95.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Cuida-se 

de embargos de declaração opostos por Domani Distribuidora de Veículos 

LTDA., em face da sentença de Id 25628845, que julgou extinta a presente 

execução em virtude do pagamento integral do débito, pugnando pelo 

acolhimento dos embargos declaratórios para o fim de determinar a 

retirada do nome da executada da dívida ativa e dos órgãos de proteção 

ao crédito. Em seguida vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. Recebo os presentes embargos de declaração, em razão de sua 

tempestividade (Id 31122539), sendo assim, passo à análise do mérito. 

Segundo dicção do art. 1.022 do NCPC, cabem embargos de declaração 

quando houver na decisão impugnada obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou a 

requerimento, bem como a existência de erro material. No presente caso, 

assiste razão ao embargante, pois a sentença de Id 25628845 deixou de 

determinar a exclusão do nome do executado da dívida ativa. Diante do 

exposto, com fundamento nos art. 494, inciso II, e art. 1.022, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido do presente 

embargos de declaração já que houve omissão na referida sentença. 

Assim, a fim de sanar a referida omissão, a sentença passará a constar 

da seguinte forma: “Determino ao exequente que proceda à exclusão do 

nome da exequente da dívida ativa, bem como de eventual inscrição em 

órgãos de proteção ao crédito.” Permanecem intactos os demais termos 

da sentença objurgada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-53.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000535-53.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:EDNA MARA 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

29/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 16 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-38.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000536-38.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:EDNA MARA 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 

16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOVIANO PELONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOVIANO PELONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-30.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000895-30.2020.8.11.0011 

AUTOR(A): PEDRO ALEXANDRE VASCONCELOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por PEDRO ALEXANDRE 

VASCONCELOS contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram conclusos. 

De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, mesmo porque, é necessária a 

comprovação por provas testemunhais. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão se calca na 

provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar resposta no 

prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a designação da 

solenidade para após a formação do contraditório. OFICIE-SE à APS de 

Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003183-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE LOURDES MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003183-82.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): NEUZA DE LOURDES MORAIS REU: FUNDO DO REGIME 

GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. DEFIRO os pedidos formulados 
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em ID 31262199 a fim de habilitar o patrono da parte autora, conforme 

procuração de id. 22639532. Ademais, CUMPRA-SE na íntegra a decisão 

retro. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000896-15.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000896-15.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDA MARIA DE JESUS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” proposta por APARECIDA MARIA DE JESUS contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão se calca na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000750-71.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000750-71.2020.8.11.0011. 

AUTOR: FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Considerando que o feito que se pretende distribuição por 

dependência tramita de forma física, DETERMINO que se materialize os 

presentes autos e apense ao respectivo feito, nos termos do art. 3º da 

Portaria nº 396/2018-Pres. Somente então, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003877-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. E. -. E. (REU)

B. B. D. C. (REU)

S. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA FERREIRA LEITE OAB - MT14081-O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, em cumprimento a 

R. Decisão de id. 31082351, INTIMO a defesa dos requeridos Benedito 

Borges de Carvalho e Construtora Borges Eireli – EPP para que, além de 
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se manifestarem acerca dos valores bloqueados em id. 29908521, 

apresentem a defesa prevista no artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92. Mirassol 

d'Oeste/MT, 15 de abril de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003877-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. E. -. E. (REU)

B. B. D. C. (REU)

S. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA FERREIRA LEITE OAB - MT14081-O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, em cumprimento a 

R. Decisão de id 31082351 INTIMO a defesa dos requeridos Benedito 

Borges de Carvalho e Construtora Borges Eireli – EPP para que, além de 

se manifestarem acerca dos valores bloqueados em id. 29908521, 

apresentem a defesa prevista no artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92. Mirassol 

d'Oeste/MT, 15 de abril de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003877-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. E. -. E. (REU)

B. B. D. C. (REU)

S. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA FERREIRA LEITE OAB - MT14081-O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, em 

cumprimento a R. Decisão de id 31082351 INTIMO a defesa dos requeridos 

Benedito Borges de Carvalho e Construtora Borges Eireli – EPP para que, 

além de se manifestarem acerca dos valores bloqueados em id. 29908521, 

apresentem a defesa prevista no artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92. Mirassol 

d'Oeste/MT, 15 de abril de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-95.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELI JOSE CASSIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000729-95.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 ou menos da 

sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova redação do 

artigo 15, III da Lei 5.010/1966 Nesse sentido, inclusive, a discussão no CC 

170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem relação apenas com 

os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja REDISTRIBUIÇÃO está 

suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas distribuições observem 

a nova competência. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste 

Juízo para processar e julgar o feito Encaminhem-se estes autos à Justiça 

Federal de Cáceres Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000802-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA OAB - MT23956/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN GOMES DE AQUINO (EXECUTADO)

 

Código: 1000802-67.2020.8.11.0011 Aqui se tem executivo de alimentos 

fundado em título judicial, pelo rito da penhora. Preliminarmente, defiro à 

parte requerente os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 

528 do Código de Processo Civil, determino que se expeça mandado de 

intimação, penhora e avaliação a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias 

o executado efetue o pagamento do débito vencido e vincendo, prove que 

o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de acréscimo 

de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, e de 

imediata avaliação e penhora de seus bens. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento ou não apresentada justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, proceda-se com a penhora e avaliação, nos termos do artigo 

523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar o executado 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Assinalo que havendo justificativa por parte do executado, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Mirassol D’ Oeste/MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000502-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE TESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSCARCAM - ASSOCIACAO PARA CARROS CAMINHOES E 

MOTOCICLETAS. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA CHIORI DA SILVEIRA OAB - MG161548 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000502-42.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARCOS ANDRE TESTA REU: ASSCARCAM - ASSOCIACAO PARA 

CARROS CAMINHOES E MOTOCICLETAS. Em preliminar de mérito, a parte 

ré alegou incompetência territorial, dizendo que se aplica a regra do foro 

onde está a sede da pessoa jurídica, prevista no artigo 53 do CPC. 

Contudo, a alegação não deve ser acolhida, eis que a demanda posta 

nestes autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, por isso, o 

autor pode propor a demanda no foro de seu domicílio. Assim, rejeito a 

preliminar. Ademais, por ser demanda regida pelo CDC, cabe analisar a 

distribuição do ônus probatório. Nesse sentido, cabe dizer que há 

verossimilhança nas alegações do autor, eis que houve contratação de 

seguro de proteção ao veículo, cabendo apenas analisar sua extensão. 

Ademais, o autor ostenta hipossuficiência, eis que não detém todos os 

elementos para demonstrar sua tese, especialmente por ela assentar-se 

em negativas da ré. Assim, INVERTO O ÔNUS DA PROVA E ATRIBUO À 

RÉ O ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas pretendidas 

para deslinde do feito. Em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Em caso 

de pretensão de prova técnica, poderão as partes indicar assistentes 

técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa 

frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento do feito conforme o 

estado do processo. Após, conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000502-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE TESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSCARCAM - ASSOCIACAO PARA CARROS CAMINHOES E 

MOTOCICLETAS. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA CHIORI DA SILVEIRA OAB - MG161548 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000502-42.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARCOS ANDRE TESTA REU: ASSCARCAM - ASSOCIACAO PARA 

CARROS CAMINHOES E MOTOCICLETAS. Em preliminar de mérito, a parte 

ré alegou incompetência territorial, dizendo que se aplica a regra do foro 

onde está a sede da pessoa jurídica, prevista no artigo 53 do CPC. 

Contudo, a alegação não deve ser acolhida, eis que a demanda posta 

nestes autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, por isso, o 

autor pode propor a demanda no foro de seu domicílio. Assim, rejeito a 

preliminar. Ademais, por ser demanda regida pelo CDC, cabe analisar a 

distribuição do ônus probatório. Nesse sentido, cabe dizer que há 

verossimilhança nas alegações do autor, eis que houve contratação de 

seguro de proteção ao veículo, cabendo apenas analisar sua extensão. 

Ademais, o autor ostenta hipossuficiência, eis que não detém todos os 

elementos para demonstrar sua tese, especialmente por ela assentar-se 

em negativas da ré. Assim, INVERTO O ÔNUS DA PROVA E ATRIBUO À 

RÉ O ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas pretendidas 

para deslinde do feito. Em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Em caso 

de pretensão de prova técnica, poderão as partes indicar assistentes 

técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa 

frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento do feito conforme o 

estado do processo. Após, conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002500-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1002500-45.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: MILTON FERREIRA NUNES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A preliminar de mérito relativa ao 

autotutela confunde-se com o mérito e com ele será apreciado. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas 

pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de produção de 

prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Em caso 

de pretensão de prova técnica, poderão as partes indicar assistentes 

técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa 

frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento do feito conforme o 

estado do processo. Após, conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 195227 Nr: 3571-12.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. de Moraes Leite - ME, Sebastião de Morais Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Autos: 3571-12.2013.811.0011 (código 195227)

Nestes autos, fora apresentado pedido de cumprimento de sentença no 

valor de R$ 565.908,91, atualizado para 31/8/2019.

Por sua vez, o devedor apresentou impugnação, dizendo serem devidos 

apenas R$ 540.084,60.

Em vista disso, o credor pediu o levantamento do valor de R$ 540.084,60, 

dizendo tratar-se de parcela incontroversa.

Defiro o pedido. Isso porque a discussão deve seguir apenas em relação 

à eventual quantia remanescente.

Determino a vinculação da quantia depositada e, posteriormente, 

expeça-se alvará de levantamento apenas em relação a R$ 540.084,60, 

devendo o saldo remanescente permanecer na conta depositária.

Ademais, a parte devedora pediu remessa dos autos ao Contador para 

análise.

Deve ser dito que não há um direito abstrato e absoluto do socorro ao 

contador judicial, sendo estreitas as hipóteses permitidas, citando-se, 

como exemplo, quando a parte requerente é beneficiária da gratuidade 

judiciária.

Assim, em razão da suspensão dos prazos, cumpram-se as ordens 

contidas nesta decisão que resultam no levantamento da quantia 

incontroversa já citada e, posteriormente, tornem autos conclusos para 

analisar a pertinência de determinar a produção de prova pericial contábil 

e nomeação de perito.

Intimem-se as partes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000890-08.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DOURADA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000890-08.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: CREUZA DOURADA DOS SANTOS REQUERIDO: DOUGLAS 

DOS SANTOS PEREIRA Aqui se tem Ação de Interdição c/c pedido de 

Curatela Provisória, proposta por Creuza Dourada dos Santos em face de 

Douglas dos Santos Pereira. A requerente aduziu ser "do lar" ou estar 

desempregada, dizendo ainda ser "convivente". Assim, para fins de 

análise da necessidade de conferir-se gratuidade judiciária, apresente a 

autora a qualificação do seu convivente e, se for o caso, apresente em 

relação a ele, os seguintes documentos: a) do inteiro teor das duas últimas 

declarações de Imposto de Renda; b) das certidões dos cartórios de 

registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em seu 

nome; c) da certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou 

não de veículos em seu nome; d) certidão de existência ou inexistência de 

propriedade de semoventes. Isso se justifica porque o conceito de 

encomia doméstica também está envolvido no conceito de 

hipossuficiência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-72.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000640-72.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUZIMAR DE CARVALHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da decisão 

que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de Cáceres/MT. 

Em que pesem os argumentos externados pelo autor, mantenho a decisão 

discutida em razão do expediente CIA n° 0740967-30.2019.811.0024 

exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça deste estado. Cumpra-se 

integralmente a decisão proferida nos autos. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000107-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI SANCHES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000107-50.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ERICA DE OLIVEIRA REQUERIDO: DAVI SANCHES Aqui se 

tem ação de busca e apreensão de menor. Recebida a inicial, este juízo 

determinou a busca e apreensão do infante (id. 17755955). No entanto, 

realizada audiência de conciliação, este juízo suspendeu a ordem de 

busca e apreensão e determinou a realização de avaliação psicológica da 

menor (17808162). Realizado o estudo psicológico em id. 17888422. Em 

continuidade, realizada nova audiência de conciliação, as partes firmaram 

um acordo, o qual foi homologado por sentença por este juízo (id. 

17989851). Ainda por ocasião da prolação da sentença retro, este juízo 

deferiu pedido do ente ministerial para determinar o acompanhamento 

social do menor pelo prazo de 06 (seis) meses, determinando-se a 

expedição de carta precatória para a comarca de residência do infante 

(Vilhena/RO). O estudo não se realizou vez que o menor não foi localizado 

no juízo deprecado (id. 24376226) Certidão de trânsito em julgado em id. 

20620348. O Ministério Público trouxe aos autos o endereço do menor (id. 

25732133) e justificou a necessidade do acompanhamento outrora 

determinado (id. 31204110) É o relatório. Decido. No caso em apreço, há 

de se ver que a causa foi resolvida por acordo entre as partes. Ademais, 

o Ministério Público alega a necessidade de continuidade de 

acompanhamento reportando-se a fatos anteriores ao acordo e estranha 

à avença. Além disso, deve-se lembrar que, segundo o parecer, usado 

pelo Ministério Público para fundamentar seu pedido, haveria alienação 

parental consolidada ou em curso já avançado. Nesses casos, para 

reprimir ou reparar tal situação, apenas com medida judicial proporcionada 

em ação judicial própria. A ingerência do Poder Judiciário na vida particular 

das famílias, mesmo que seja para proteger infantes, deve ser 

concretamente justificada, depois de oportunizada os completos 

contraditório e ampla defesa. Na situação aqui tratada, seria ilegítima a 

continuidade da intervenção o Poder Judiciário quando as partes já deram 

por terminada a lide. Nesse caso, apenas uma notícia de fato nova poderia 

justificar uma nova demanda ou mesmo um cumprimento de sentença 

nestes autos, ocasião em que aqueles, de quem se reclama medidas, 

poderiam defender-se. Ademais, reportando-se novamente ao parecer 

técnico, indica-se que haveria alienação parental em custo ou já 

consolidada. Nessa situação, meros acompanhamentos não serão 

suficientes para reparar o dano, reparação essa que deve ser buscada 

por medida médica própria Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO do 

Ministério Público e determino o arquivamento do feito na condição de 

findo. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIMARAES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000199-28.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: JOSE GUIMARAES DIAS EXECUTADO: THIAGO DE OLIVEIRA 

DIAS Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

José Guimarães Dias em face de Thiago de Oliveira Dias. No curso da 

presente execução, mais especificamente no dia 15.08.2019, o exequente 

pugnou pela suspensão do feito, vez que as partes haviam firmado 

acordo de pagamento do débito, no qual a totalidade do valor executado 

seria adimplido até o dia 31.10.2019. Decorrido o referido prazo, no dia 

08.04.2020, o exequente aviou novo pedido de suspensão do feito, agora 

pelo prazo de 90 (noventa) dias. É o relato. Decido. Considerando que o 

exequente se limitou a requerer a dilação do prazo e tendo em vista que o 

pagamento do débito deveria ter ocorrido no ano de 2019, determino a 

intimação deste para que indique se o débito foi adimplido. Desde logo, em 

caso negativo, deverá o autor especificar nos autos o acordo firmado e 

os valores que ainda pendem de adimplemento. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para tanto, tudo sob pena de extinção do feito. Decorrido o 

prazo, conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-43.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ALVES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000823-43.2020.8.11.0011. 

AUTOR: IRENE ALVES DE CARVALHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da 

decisão que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de 

Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados pelo autor, 

mantenho a decisão discutida em razão do expediente CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão proferida nos autos. 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000799-15.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOME DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000799-15.2020.8.11.0011. 
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AUTOR(A): JOSE TOME DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da decisão 

que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de Cáceres/MT. 

Em que pesem os argumentos externados pelo autor, mantenho a decisão 

de id .  31003799 em razão do exped ien te  CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se a decisão de id. 31003799 integralmente. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO FAKINE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000819-06.2020.8.11.0011. 

AUTOR: LUIS ANTONIO FAKINE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da decisão 

que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de Cáceres/MT. 

Em que pesem os argumentos externados pelo autor, mantenho a decisão 

de id .  31133427 em razão do exped ien te  CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se a decisão de id. 31133427 integralmente. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000817-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MACHADO ORLANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000817-36.2020.8.11.0011. 

AUTOR: CICERO MACHADO ORLANDO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da 

decisão que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de 

Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados pelo autor, 

mantenho a decisão de id. 31133426 em razão do expediente CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 31133426. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000808-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE CASTRO FAKINE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000808-74.2020.8.11.0011. 

AUTOR: LUCILENE DE CASTRO FAKINE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da 

decisão que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de 

Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados pelo autor, 

mantenho a decisão de id. 31052830 em razão do expediente CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 31052830. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CUNHA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000141-88.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): FRANCISCA DA CUNHA NEVES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de 

reconsideração da decisão que determinou a remessa do feito para a 

Justiça Federal de Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados 

pelo autor, mantenho a decisão de id. 30964970 em razão do expediente 

CIA n° 0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da 

Justiça deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 30964970 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRUSQUI DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000720-36.2020.8.11.0011. 

AUTOR: JOAO BRUSQUI DE CARVALHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da 

decisão que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de 

Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados pelo autor, 

mantenho a decisão de id. 30965862 em razão do expediente CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 30965862. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000647-64.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GONCALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000647-64.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): SILVANA GONCALVES RODRIGUES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de 

reconsideração da decisão que determinou a remessa do feito para a 

Justiça Federal de Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados 
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pelo autor, mantenho a decisão de id. 30965853 em razão do expediente 

CIA n° 0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da 

Justiça deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 30965853. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000563-63.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ODAIR RONCOLETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000563-63.2020.8.11.0011. 

AUTOR: PEDRO ODAIR RONCOLETA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da decisão 

que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de Cáceres/MT. 

Em que pesem os argumentos externados pelo autor, mantenho a decisão 

de id .  30965850 em razão do exped ien te  CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 30965850. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-58.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000143-58.2020.8.11.0011. 

AUTOR: IVO RUIZ REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da decisão que determinou 

a remessa do feito para a Justiça Federal de Cáceres/MT. Em que pesem 

os argumentos externados pelo autor, mantenho a decisão de id. 

30965861 em razão do expediente CIA n° 0740967-30.2019.811.0024 

exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça deste estado. Cumpra-se 

integralmente a decisão de id. 30965861. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000773-17.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000773-17.2020.8.11.0011. 

AUTOR: LUIZ CARLOS DE PAULA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da decisão 

que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de Cáceres/MT. 

Em que pesem os argumentos externados pelo autor, mantenho a decisão 

de id .  30965855 em razão do exped ien te  CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 30965855. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-91.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA FONSECA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000102-91.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): LINDAURA FONSECA PEREIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de 

reconsideração da decisão que determinou a remessa do feito para a 

Justiça Federal de Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados 

pelo autor, mantenho a decisão de id. 30965852 em razão do expediente 

CIA n° 0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da 

Justiça deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 30965852. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-76.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000103-76.2020.8.11.0011. 

AUTOR: LUIS CARLOS DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da decisão 

que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de Cáceres/MT. 

Em que pesem os argumentos externados pelo autor, mantenho a decisão 

de id .  30965854 em razão do exped ien te  CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 30965854. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-46.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000105-46.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ZILDA PEDRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da decisão 

que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de Cáceres/MT. 

Em que pesem os argumentos externados pelo autor, mantenho a decisão 

de id .  30965860 em razão do exped ien te  CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 30965860. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-93.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCISCO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000561-93.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAQUIM FRANCISCO ALVES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de 

reconsideração da decisão que determinou a remessa do feito para a 

Justiça Federal de Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados 

pelo autor, mantenho a decisão de id. 30965856 em razão do expediente 

CIA n° 0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da 

Justiça deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 30965856. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-13.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JENEROSA PIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000728-13.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): JENEROSA PIRES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de 

reconsideração da decisão que determinou a remessa do feito para a 

Justiça Federal de Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados 

pelo autor, mantenho a decisão discutida em razão do expediente CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão proferida nos autos. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000790-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ALVES DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000790-53.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA LUCIA ALVES DE MATTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de 

reconsideração da decisão que determinou a remessa do feito para a 

Justiça Federal de Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados 

pelo autor, mantenho a decisão discutida em razão do expediente CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão proferida nos autos. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000784-46.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000784-46.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARINA ALVES RIBEIRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da decisão 

que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de Cáceres/MT. 

Em que pesem os argumentos externados pelo autor, mantenho a decisão 

discutida em razão do expediente CIA n° 0740967-30.2019.811.0024 

exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça deste estado. Cumpra-se 

integralmente a decisão proferida nos autos. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA NUNES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000789-68.2020.8.11.0011. 

AUTOR: CLAUDINEIA NUNES DA CRUZ REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de reconsideração da 

decisão que determinou a remessa do feito para a Justiça Federal de 

Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados pelo autor, 

mantenho a decisão discutida em razão do expediente CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão proferida nos autos. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000134-96.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE OLIVEIRA FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000134-96.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): AIRTON DE OLIVEIRA FRANCISCO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem pedido de 

reconsideração da decisão que determinou a remessa do feito para a 

Justiça Federal de Cáceres/MT. Em que pesem os argumentos externados 

pelo autor, mantenho a decisão discutida em razão do expediente CIA n° 

0740967-30.2019.811.0024 exarado pela Corregedoria-Geral Da Justiça 

deste estado. Cumpra-se integralmente a decisão proferida nos autos. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000086-40.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MUNHOZ MAGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA AMERICANA LTDA - EPP (REQUERIDO)

NELSON VIEIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000086-40.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: JORGE LUIZ MUNHOZ MAGIO REQUERIDO: CONSTRUTORA 

AMERICANA LTDA - EPP, NELSON VIEIRA NETO Esclareça a Defensoria 

Pública a dificuldade ou necessidade para manter contato com os 

assistidos, diante do fato de que nos autos encontram-se todos os 

elementos para manter contado com eles. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juíza de Direito (datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001358-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIR TASSI DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SOUZA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001358-06.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ADEVANIR TASSI DA SILVA EXECUTADO: LUCAS SOUZA 

CRUZ Considerando o teor da manifestação de id. 31129689, defiro o 

pedido formulado pela Defensoria Pública em id. 27032697. Intime-se 

pessoalmente a parte autora para comparecer à Defensoria Pública desta 

comarca, no prazo de 10 (dez), sob pena de extinção do feito por 

abandono da demanda. Tentada a referida intimação e certificado o 

resultado desta, vista dos autos à Defensoria Pública para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, independentemente de manifestação, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juíza de 

Direito (datado e assinado digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA DOS SANTOS FRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Ação Civil pelo Procedimento Comum 

Ordinário Autos n. 1000171-60.2019.8.11.0011 Requerente: DELFINA DOS 

SANTOS FRIA Requerido: CIA DE SEGUROS PREVIDENCIÁRIOS DO SUL 

(PREVISUL) Aqui se tem ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por Delfina dos Santos Fria 

em desfavor de Cia de Seguros Previdenciários do Sul – PREVISUL. Em 

síntese, a parte autora aduziu que o seu benefício previdenciário sofreu 

descontos advindos de uma relação jurídica inexistente com a empresa 

requerida. Asseverou que os descontos mensais efetivados totalizam um 

prejuízo de aproximadamente R$ 521,62 (quinhentos e vinte e um reais e 

sessenta e dois centavos). Destacou ainda que não firmou qualquer 

relação jurídica com a empresa requerida, tendo, inclusive, tentado 

solucionar o impasse pelas vias administrativas, o que restou fracassado 

ante a inércia da empresa. Ante tais fatos, a requerente pugnou pelo 

deferimento de medida liminar para determinar a suspensão dos 

descontos mensais e, no mérito, pugnou pela procedência dos pedidos 

iniciais para garantir a restituição dos valores descontados de modo 

indevido, assim como garantir a reparação do dano moral supostamente 

suportado. Decisão de id. 19064474 deferiu os benefícios da justiça 

gratuita, deferiu a medida liminar vindicada, designou audiência de 

conciliação e determinou a citação da requerida. A audiência de 

conciliação foi realizada e restou infrutífera conforme se vê do termo 

acostado em id. 20303934. Devidamente citada, a empresa requerida 

apresentou contestação em id. 20263959, ocasião em que arguiu 

ausência de interesse de agir e sustentou a existência do contrato e a 

legalidade dos descontos efetivados. Assim, a decisão de id. 23798642 

rejeitou a preliminar suscitada, determinou a intimação da autora para se 

manifestar quanto à contestação apresentada, assim como determinou a 

intimação das partes para que estas indicassem as provas que 

pretendiam produzir. Devidamente intimada acerca da decisão retro, a 

empresa requerida se limitou a discutir o mérito da demanda e não indicou 

provas a serem produzidas (id. 24776965). Na sequência, a requerente 

apresentou impugnação à contestação em id. 24971925, ocasião em que 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DAS PRELIMINARES 

ARGUIDAS De proêmio, importante destacar que a preliminar suscitada 

pelo requerido já fora devidamente apreciada por ocasião da decisão de 

id. 23798642. Assim, não havendo razão para rever o referido decreto e 

não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas, passo a 

análise do mérito da demanda. II – DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA De 

outra banda, impende ressaltar que a presente demanda versa sobre 

direitos consumeristas, de modo que será analisada à luz dos 

regramentos insculpidos na Lei 8.078/90. Neste sentido, insta consignar 

que a inversão do ônus da prova fora deferida por ocasião da decisão de 

id. 19064474 e não há qualquer razão para que se proceda com a revisão 

do referido decisum. III – DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DESCONTOS 

EFETIVADOS Compulsando o presente feito, verifico que a requerente 

sustenta a inexistência de relação jurídica com a requerida, enquanto esta 

sustenta que a referida relação existe e que os contratos foram firmados 

pelas partes. Neste viés, a requerida juntou cópias dos contratos 

supostamente firmados, assim como juntou demonstrativo dos descontos 

efetivados. No entanto, verifico que a empresa requerida não obteve êxito 

em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do negócio jurídico. 

Isso porque, em que pese possuírem alguns dados da requerente, os 

contratos ora discutidos não possuem assinatura da autora e nem cópia 

de qualquer documentação pessoal da requerente. Ademais, insta 

consignar que a autora sustenta que os descontos foram efetivados de 

modo indevido, vez que jamais contratou qualquer serviço da ré, enquanto 

esta se limitou a alegar que os serviços foram prestados nos moldes como 

foram contratados. Assim, verifica-se que a empresa requerida não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, comprovar que a 

requerente contratou os serviços ora discutidos. Isso porque, a sociedade 

ré apenas trouxe aos autos contratos sem assinatura e não aclarou o 

modo como tal contratação foi efetivada nem justificou o motivo pela qual 

os contratos não foram assinados pela requerente. Desta feita, não 

havendo provas concretas da ocorrência da relação jurídica discutida, 

impende declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por 

consequência lógica, reconhecer como indevidos os descontos realizados 

na conta da requerente. As telas apresentadas e contidas em sistemas da 

ré não podem ser usadas como provas, eis que foram produzidas 

unilateralmente e não foram objeto de análise técnica. Ante todo o 

exposto, verifico que restou configurado o ato ilícito, consubstanciado nos 

débitos automáticos em benefício previdenciário da autora, o que causou 

transtornos a esta. IV – DOS DANOS MORAIS O dano em comento 

consiste no abalo socioeconômico e na situação vexatória suportada pela 

requerente, que teve seu benefício descontado durante meses, sem que 

nada devesse. Destaco que a alegação sustentada em sede de 

contestação no sentido de que a requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer abalo moral não merece acolhimento. Registre-se que a autora 

sofreu diversos descontos em seu benefício previdenciário em razão de 

algo que não contratou, fato que, certamente, lhe suprimiu parcela 

preciosa de seu benefício previdenciário e por consequência lhe reduziu a 

capacidade socioeconômica. Assim, não resta dúvidas acerca do dano 

moral suportado pela requerente. Ademais, registre-se que a ocorrência 

do dano moral decorrente de descontos indevidos na conta do consumidor 

dispensa prova. Neste sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FRAUDE EVIDENCIADA – RISCO DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM 

OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ATENDIMENTO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – 

INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – 

RECURSO DO 1º APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA 

2ª APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ). O fornecedor de serviços 

tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de 

pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. 

Demonstrados os descontos em conta corrente sem a devida 

comprovação de empréstimo entabulado pelo consumidor, deve a 

instituição financeira responder pelos danos morais decorrentes do 

procedimento, por defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral decorrente de 

desconto indevido de empréstimo em conta corrente de consumidor 

dispensa prova. A indenização por dano moral deve ser fixada em 

montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título 

de dano moral concedido ao autor que é beneficiário de assistência 

judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa 

condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, das circunstâncias do 

caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) 

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do 

CC/2002) (N.U 0002101-33.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) Assim, 

demonstrado o dano moral suportado, cabia à ré desconstitui-lo, por meio 

de prova idônea, o que não ocorreu neste caso, vez que a parte requerida 

se limitou a sustentar que não houve comprovação do dano 

extrapatrimonial. Ante isso, a procedência do pedido inicial neste ponto é 

medida que se impõe. Relativamente à mensuração dos danos morais e 

ainda considerando o julgado retromencionado, deve-se ressaltar que a 

reparação moral tem função compensatória e punitiva. A primeira, 

compensatória, deve ser analisada sob os prismas da extensão do dano e 

das condições pessoais da vítima. O exame da extensão do dano leva em 

conta o bem jurídico lesado, como por exemplo, a honra, a intimidade, 

lesão corporal, etc. Já as condições pessoais da vítima é o critério que 

pesquisa a situação do ofendido antes e depois da lesão. A finalidade 

punitiva, por sua vez, tem caráter pedagógico e preventivo, motivo pelo 

qual visa desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita. Nesse ponto, 

observa-se a condição econômica do ofensor e o grau de culpa do 

agente. No caso dos autos, verifica-se que, sob o ângulo compensatório, 

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado, uma vez que o 

bem jurídico lesado - honra - foi atingido de forma grave, pois, a ré 

mantinha descontos mensais na conta da requerente sem que esta sequer 

tivesse conhecimento acerca da origem de tal cobrança. Desse modo, a 

conduta da ré se mostra extremamente lesiva. No tocante à função 

punitiva da reparação moral, percebe-se que referida importância se 

revela razoável, visto que se mostra imprescindível desestimular a 

conduta da ré, a fim de que atue com mais prudência e em respeito à Lei 

8.078/90. Além disso, a ré é empresa de seguros de grande porte. V – 

DOS DANOS MATERIAIS E DA REPETIÇÃO EM DOBRO Devidamente 

demonstrado que a requerente não contratou qualquer serviço prestado 

pela parte ré e reconhecidos como indevidos os descontos procedidos no 

seu benefício previdenciário, impõe-se a aplicação do disposto no 

parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que 

assim dispõe: "Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável." De tal modo, a repetição do indébito é 

medida a ser imposta no presente caso, vez que a requerente fora 

cobrada de modo indevido por serviço que não contratou. Nesta senda, 

compulsando os extratos bancários acostados em sede exordial, 

verifica-se que o valor total dos descontos indevidos foi aquele indicado 

pela requerente, qual seja R$ 521,62 (quinhentos e vinte um reais e 

sessenta dois centavos). Destaco ainda que, conforme os extratos 

bancários acostado em sede inicial, os descontos indevidos ocorreram em 

01.11.2017; 01.12.2017; 02.01.2018; 01.03.2018; 02.04.2018; 02.05.2018; 

02.07.2018; 01.08.2018; 03.09.2018; 01.11.2018; 01.11.2018; 01.11.2018; 

01.12.2018; 01.12.2018; 02.01.2019; 02.01.2019; 01.02.2019. Neste 

sentido, verifica-se que a soma dos referidos descontos totaliza o valor 

indicado em sede exordial, tendo a requerente logrado êxito em comprovar 

seu direito. De outra banda, a mera indicação de valores pela empresa 

requerida não é suficiente para elidir a prova trazida aos autos pela 

requerente, que, conforme já delineado, logrou êxito em demonstrar a 

ocorrência de cada um dos descontos efetivados. Assim, a restituição do 

valor de R$ 1.043,24 (um mil e quarenta e três reais e vinte e quatro 

centavos) é a medida que se impõe no presente caso. DISPOSITIVO Em 

razão de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos em sede inicial para confirmar a tutela de urgência 

concedida no curso da presente ação e declarar a inexistência do negócio 

jurídico constante dos contratos/apólices de nº 540.82.0.0000067 e nº 

540.82.0.0000150 (id. 20263964 e id. 20263967), assim como para 

condenar o réu ao pagamento em dobro da quantia descontada 

indevidamente do benefício previdenciário da autora (R$ 521,62) e ao 

pagamento de indenização pelos danos morais por ela suportados (R$ 

3.000,00), o que totaliza o valor de R$ 4.043,24 (quatro mil e quarenta e 

três reais e vinte e quatro centavos). Em relação aos juros moratórios, a 

incidirem sobre a indenização dos danos morais (R$ 3.000,00) devem ser 

computados desde a data da do evento danosos. Já o percentual relativo 

aos juros deve ser de 1% ao mês (um por cento), nos termos do artigo 

406 do Código Civil. No que tange à correção monetária incidente sobre o 

montante a título de danos morais, deve ser calculada segundo o índice 

IPCA-E e incidir sobre o montante da condenação e desde a data do 

arbitramento. Em relação à parcela a título de repetição de indébito, os 

juros devem ser computados desde a data da citação. Já o percentual 

relativo aos juros, neste caso, deve ser de 1% ao mês (um por cento), 

nos termos do artigo 406 do Código Civil. No que tange à correção 

monetária incidente sobre a parcela a título de repetição de indébito, deve 

ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre a data da retenção 

indevida. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários em favor do 

advogado do autor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito 

econômico, que, neste caso, deve ser a soma entre os danos morais e 

materiais. Condeno a parte ré a pagar a autora o valor das despesas que 

tenha antecipado em decorrência da necessidade de promover esta 

demanda, o que exigirá futura demonstração inequívoca do pagamento da 

despesa. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001132-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001132-98.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: WELLINGTON MARTINS RODRIGUES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Os autos tratam de 

demanda previdenciária, em que este Juízo julgou procedente o pedido 

para "para reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE 

DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA." Após, o autor apresentou Embargos 

de Declaração, dizendo que este Juízo teria incorrido em omissão porque 

não teria considerado algumas parcelas das prestações previdenciárias 

que teriam sido objeto de redução monetária pela ré. Decido. Ora, não há 

omissão, eis que este Juízo determinou que o benefício fosse pago em 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício e disse ainda que as 

prestações não pagas deveriam ser restituídas desde "DIA SEGUINTE DA 

CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA". Assim, eventuais parcelas que tiveram 

seu valor reduzido estão contempladas na expressão "não pagas", 

porque não foram teriam sido pagas na sua totalidade e na expressão 

"CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA", pois, ao reduzir o valor do benefício, o 

INSS "cessa" de forma parcial e, por isso, não há dúvida de que deverá 

restituir as parcelas relativas ao período em que reduziu o benefício, tendo 

em vista que, repisando, a condenação foi para que o benefício fosse 

pago em "100% (cem por cento) do salário-de-benefício". Ademais, 

eventuais questões quanto a se houve ou não redução das parcelas 

serão objeto de eventual execução de sentença Assim, REJEITO os 

embargos, mantendo a sentença como proferida. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA DE CAMARGO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000066-49.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: SOLANGE MARIA DE 

CAMARGO LIMA Nestes autos, que tratam de ação para busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, foi proferida sentença em que 

este Juízo reconheceu e homologou desistência da ação. Com isso, o 

autor apresentou Embargos de Declaração, dizendo ter havido 

contradição porque não teria desistido da demanda, mas apresentado 

minuta de acordo e esperava homologação dele. Decido Tem razão o 

autor. Isso porque consta no ID 29889652 minuta de acordo apresentado 

com pedido para homologação. Assim, ACOLHO os embargos de 

declaração e passo a proferir a nova sentença. Nestes autos, que tratam 

de ação para busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, depois 

de citada a ré, foi apresentado acordo extrajudicial entre as partes, tendo 

sido pedida homologação nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC. Não 

merece acolhimento o pedido de homologação. É que, tendo sido citada, a 

parte ré não compareceu aos autos nem constituiu advogado. Ademais, 

no acordo, ele não foi assistida por advogado. Desse modo, inviável este 

Juízo reconhecer a validade do acordo ao ponto de reconhecê-lo como 

título hábil a homologação. Perceba-se que, para atuar em Juízo, a parte 

deve estar assistida por advogado para que seja conferida capacidade 

postulatória. Do mesmo modo, para que o Poder Judiciário chancele atos 

extrajudiciais, transformando-os em título executivo, devem todas as 

partes estarem representadas no ato extrajudicial ou no processo por 

meio de advogado, o que não ocorreu neste caso. Deve-se notar ainda 

que o fato de a autor ter afirmado celebrar acordo com a ré 

extrajudicialmente revela, por certo, a desnecessidade do socorro ao 

Poder Judiciário para resolver a questão. Assim, julgo extinta a demanda, 

sem resolução do mérito, por AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE 

PROCESSUAL. Transitado em julgado a sentença, ,arquivem-se os autos 

na condição de findo. Após, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002664-10.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES CAVALIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1002664-10.2019.8.11.0011 REQUERENTE: PATRICIA RODRIGUES 

CAVALIERI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando 

que a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o 

teor do petitório de id nº 31257128, determino: I – A conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio 

de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e 

em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com 

Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001167-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1001167-58.2019.8.11.0011 EXEQUENTE: SIRLEY REMEDIO SABINO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste-se da 

petição de id 31262210. Após, conclusos. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-29.2020.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA DOS SANTOS SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 

1000229-29.2020.8.11.0011 REQUERENTE: FLAVIANA DOS SANTOS 

SCHIAVO REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 31251918 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 

487, III, alínea b do Código do Processo Civil, P.R.I. CUMPRA-SE, nos 

termos do art. 914 e 915, da CNGC. Certifique-se o trânsito em julgado, e 

após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1001000-41.2019.8.11.0011 REQUERENTE: ROBERTO DE JESUS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 15 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010017-55.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA E LESO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTB - PUBLICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010017-55.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: TEIXEIRA E LESO LTDA - ME 

EXECUTADO: LTB - PUBLICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 

Vistos. De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 29765307, de modo que SE 

PROMOVA consulta junto ao RENAJUD junto ao CPF/CNPJ nº 

06.895.134/0001-02. Se frutífera a localização de veículos em nome da 

executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art.839 do CPC. Com a 

efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do 

art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD. Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003746-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ VICENTE BRAGHINI INOCENCIO OAB - SP400197 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003746-76.2019.8.11.0011. EMBARGANTE: MICROSOFT DO BRASIL 

IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 

EMBARGADO: FERNANDO DA FONSECA MELO Vistos. Cuida-se de 

embargos de terceiro ajuizado por MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO 

E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA em desfavor do 

FERNANDO DA FONSECA MELO, ambos qualificados, alegando, em suma, 

que fora bloqueado numerário expressivo de suas contas, embora não 

faça parte da execução que dera origem à referida restrição, motivo pelo 

qual busca o desbloqueio do valor, suspensão da execução, e, no mérito, 

reconhecimento de que se trata de terceiro estranho à execução. Com a 

inicial juntou documentos de id nº 25314677/25315019. Em id nº 

25431016/25431263, a embargada apresentou manifestação requerendo 

a rejeição dos referidos embargos. A tutela fora deferida em id nº 

26243529 para desbloqueio dos valores anteriormente constritos nos 

autos principais, bem como concedido efeito suspensão à execução 

principal. Instadas, a parte embargada manifestou pela desistência da 

penhora, e, consequente extinção do feito, bem como indeferimento da 

litigância de má fé, ao passo que a embargante requereu a procedência do 

feito em id nº 29507343. Os autos vieram conclusos para prolação de 

sentença. É O RELATO, a despeito de dispensado, nos termo da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra. Tal desfecho se impõe, pois a questão em debate é 

essencialmente de direito, sendo que os pontos de fato encontram-se 

sobejamente demonstrados pela documentação carreada aos autos, 

sendo desnecessária a realização de produção de mais prova (inciso I, do 

artigo 355 do Diploma Processual Civil). Destarte, em casos tais, a solução 
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célere decorre não de faculdade do Estado-juiz, mas de imperativo legal, 

cogente, público e inderrogável. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Primeiramente, a despeito de a embargada requerer a extinção do feito 

sem resolução do mérito, porquanto ter pugnado pela desistência da 

penhora em face da embargante, tal não afasta a possibilidade de análise 

do mérito dos presentes embargos, pelo contrário, apenas servirá de 

respaldo para reconhecimento do vindicado pelo embargante. Assim, 

INDEFIRO o pleito em voga. Não havendo preliminares ou prejudiciais 

meritórias a serem expurgadas, passo ao mérito causae. Vislumbra-se 

que os embargos de terceiro constituem instrumento para a defesa pelo 

proprietário-possuidor ou apenas possuidor de bem objeto de indevida 

constrição por ordem judicial. Depreende-se pela análise dos autos que a 

penhora realizada nos autos de nº 8010855-37.2010.8.11.0011 não 

pertenciam à executada, mas sim ao ora embargante, os quais 

comprovaram nos presentes autos que não possuem qualquer vínculo 

com a empresa executada. Ora, ressumbra dos documentos anexados 

aos autos, que o embargante não faz parte do quadro econômico da 

empresa executada (Microsoft Informática Ltda.), e sim de outra sob 

número de CNPJ e nome totalmente diferentes, qual seja, MICROSOFT DO 

BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES 

LTDA , de forma que a qualidade de terceiro está devidamente 

demonstrada, consoante documentos aportados em id nº 

25314677/25315019. Entretanto, importante registrar que, diante das 

semelhanças nos nomes das empresas (embargante e executada), tudo 

levava a crer a embargante poderia fazer parte de eventual grupo 

econômico da empresa executada nos autos da execução, o que per si só 

também não autorizaria de imediato a penhora de valores, contudo, tal não 

fora o caso dos autos, porquanto o embargado não ter logrado êxito em 

demonstrar a legitimidade do embargante. Pelo contrário, a própria 

exequente, ora embargada, em id nº 29413363, manifestou pela 

desistência da penhora junto ao CPF da embargante, o que, para efeitos 

jurídicos, traduzir-se-á em reconhecimento do direito vindicado pelo 

embargante. Assim, assiste razão aso embargante, sendo o 

reconhecimento ds sua condição de terceiro, e, ilegitimidade do bloqueio 

medidas de vigor. Nesse sentido: “AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. PENHORA DE VALORES EM NOME DA AGRAVANTE. 

DESBLOQUEIO. O conjunto probatório demonstra que a agravante não 

participou do processo de conhecimento da ação trabalhista em 

execução, não integra a sociedade da empresa executada ou pode ser 

reconhecida como sócia de fato para justificar a declaração de fraude à 

execução e responder pelo pagamento do débito existente em nome 

próprio. A hipótese autorizaria a penhora de créditos da agravada 

(executada) e não a penhora realizada diretamente nas contas da 

agravante. Recurso parcialmente provido, no particular. (TRT-24 

00243063320145240007, Relator: RICARDO GERALDO MONTEIRO 

ZANDONA, 2ª TURMA, Data de Publicação: 26/06/2015)” DO PEDIDO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não obstante, a demandada requereu ainda a 

condenação da embargada em litigância de má-fé, conforme estabelece o 

artigo 80, do Código de Processo Civil, vejamos: “Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. (...)”. Sob esse prisma, o Doutrinador 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que a litigância de má-fé se caracteriza quando ocorre a 

violação de deveres éticos do devido processo legal, in verbis: “A 

configuração da litigância de má-fé decorre de infração praticada 

sobretudo contra os deveres éticos que não podem ser ignorados na 

função social do devido processo legal. Não seria um processo justo 

aquele que deixasse de exigir dos participantes da relação processual a 

fidelidade à boa-fé, à veracidade, ao uso regular das faculdades 

processuais e aos fins privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 

80 correspondem a quebras do princípio da boa-fé no domínio do 

processo”. In casu, o embargante aduziu que a conduta da embargada em 

indicar CNPJ para bloqueio de valores de grande monta, sem efetuar 

diligências prévias para confirmação da titularidade da empresa, ensejaria 

o disposto no inciso V, do artigo supracitado. Contudo, entendo não ser 

cabível a má-fé vindicada, porquanto a parte embargada apenas ter se 

valido dos meios limitados que lhe eram disponíveis, eis que 

hipossuficiência em relação à empresa por se tratar de consumidor, para 

fins de localização de valores da empresa executada para, depois de 

vários anos, receber os valores que lhe são devidos. Ora, volvendo o 

olhar aos nomes das empresas em voga, denota-se que ambas possuem 

similaridades, uma vez que possuem o nome MICROSOFT em comum, o 

que facilmente poderia indicar que faziam parte de mesmo grupo 

econômico. Ademais, referida empresa é de alcance internacional, de 

ramo extenso, não podendo exigir-se do embargado conhecimento técnico 

amplo acerca da diferenciação das referidas empresas, ao passo que 

apenas a própria embargante poderia demonstrar com propriedade que 

não se tratava da mesma empresa executada nos autos principais. Nessa 

esteira de entendimento, já se julgou: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

MESMO GRUPO ECONÔMICO - PENHORA ON LINE VIA BACENJUD – 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FORMA 

INTEMPESTIVA – CONFIGURAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A 

INTIMAÇÃO DO TERMO DE PENHORA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

DAS DEMAIS EMPRESAS COMPONENTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO 

– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 

Escorreita a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e 

determinou a penhora on line nas contas bancárias das empresas 

devedoras, não havendo que se falar em ausência de intimação do termo 

de penhora da ora agravante, pois desnecessária a intimação das demais 

empresas do mesmo grupo econômico. Não demonstrada a 

descaracterização do mesmo grupo econômico, é válida a penhora de 

valores na conta da empresa que diz a ele não pertencer, se a executada 

não possuir ativo financeiro suficiente para quitar o débito. A má-fé não se 

presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da 

caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei 

visa compensar.- (AI 63972/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

14/10/2015) - (TJ-MT - AI: 00639723920158110000 63972/2015, Relator: 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/10/2015, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2015) Dessa foram, 

INDEFIRO o pedido de condenação da embargada em litigância de má-fé. 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil para reconhecer o embargante como terceiro, bem como 

para o fim CONFIRMAR a liminar que determinou DESBLOQUEIO dos 

valores e expedição de alvará de levantamento. Isento de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 

dos Juizados Especiais. Traslade-se cópia desta sentença aos autos da 

execução2, e após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 15 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003568-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 31310274. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 16 de abril de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003423-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003423-71.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: EZEQUIEL CAROLINO DE 

SOUZA EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Os autos 

vieram conclusos diante da petição de ID 31179516 em que a requerida 

pugna pela extinção do feito ao argumento de que todos os créditos 

anteriores à recuperação devem se submeter aos efeitos desta e ser 

pago conforme plano homologado. Pois bem. Contudo, tenho que os 

argumentos da executada não merecem prosperar. Explico. A Lei de n. 

11.101/05 preceitua em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido 

da recuperação judicial não se sujeitam a ela, in verbis: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos.” In casu, o crédito foi constituído quando 

do trânsito em julgado da sentença, datado em 22/01/2020 em ID n. 

26416150, ou seja, após o pedido de recuperação judicial em 07/02/2020, 

logo, não se sujeitando ao plano recuperacional. Desse modo, o 

cumprimento de sentença deve prosseguir perante o juízo que proferiu a 

sentença sem qualquer interferência dos efeitos suspensivos 

perseguidos pela executada. Deste modo, reitero que por se tratar de 

crédito extraconcursal, não há que se falar em integração do débito no 

plano homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de objeto tal 

pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: 

“AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES 

DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado 

e dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Assim, com o fito 

de dar prosseguimento ao feito, na toada da manifestação da exequete, 

determino que se INTIME a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, INTIME-SE a 

parte exequente para que adote as providências cabíveis, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003420-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003420-19.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: EZEQUIEL CAROLINO DE 

SOUZA EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Os autos 

vieram conclusos diante da petição de ID 31272122 em que a requerida 

pugna pela extinção do feito ao argumento de que todos os créditos 

anteriores à recuperação devem se submeter aos efeitos desta e ser 

pago conforme plano homologado. Pois bem. Contudo, tenho que os 

argumentos da executada não merecem prosperar. Explico. A Lei de n. 

11.101/05 preceitua em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido 

da recuperação judicial não se sujeitam a ela, in verbis: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos.” In casu, o crédito foi constituído quando 

do trânsito em julgado da sentença, datado em 22/01/2020 em ID n. 

26416150, ou seja, após o pedido de recuperação judicial em 07/02/2020, 

logo, não se sujeitando ao plano recuperacional. Desse modo, o 

cumprimento de sentença deve prosseguir perante o juízo que proferiu a 

sentença sem qualquer interferência dos efeitos suspensivos 

perseguidos pela executada. Deste modo, reitero que por se tratar de 

crédito extraconcursal, não há que se falar em integração do débito no 

plano homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de objeto tal 

pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: 

“AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES 

DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado 

e dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 
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20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Assim, com o fito 

de dar prosseguimento ao feito, na toada da manifestação da exequete, 

determino que se INTIME a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, INTIME-SE a 

parte exequente para que adote as providências cabíveis, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002995-58.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA ELISA FACCIO (EXECUTADO)

ARROZEIRA SOMAR LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002995-58.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001054-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D THEVES - ME (REQUERIDO)

JAIR DENILSON THEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001054-73.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o complemento da diligência do Oficial de Justiça, com os 

valores constantes da certidão de ID: 24627346, no prazo de 05 (cinco) 

dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Complemento de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-02.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR BORTONCELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000371-02.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): ROSEMAR BORTONCELLO REU: SERGIO LUIZ PEREIRA DA 

SILVA Vistos, etc. Recebo a inicial, sua emenda e os documentos que a 

acompanham. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 98 

do Código de Processo Civil. Processe-se em segredo de justiça, 

conforme disposto no art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Nos 

termos dos arts. 694 e 695 do Código de Processo Civil, sendo possível a 

conciliação das partes, designo audiência de mediação para o dia 10 de 

agosto de 2020, às 14h30min pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se a parte 

Requerida, no endereço disposto no mandado, bem como notificando-a 

sobre o teor da presente decisão, mormente no que tange as 

determinações constantes na análise do pedido de tutela de urgência, bem 

como para comparecer à audiência de mediação acompanhada de 

Advogado para que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código 

de Processo Civil. Releva notar, que o mandado de citação deve conter 

apenas os dados necessários à audiência, devendo obrigatoriamente 

estar desacompanhado da petição inicial, a teor do art. 695, § 1°, do 

Código de Processo Civil. O cumprimento do mandado realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Autora, por meio de seu procurador, via DJE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002223-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE BATTISTOTTI BRAGA OAB - MS12659 (ADVOGADO(A))

ELTON LOPES NOVAES OAB - MS13404 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Angelica Alves Martins (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002223-95.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSA MARIA DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, designo audiência para o dia 05 de agosto de 2020, às 

13h30min. Intime-se a Testemunha no endereço indicado no Id. 26155651. 

No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000677-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL PLUCINSKI (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000677-05.2019.8.11.0086 

LITISCONSORTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO LITISCONSORTE: JOEL PLUCINSKI Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002134-72.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA HERBERT (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE LIPPERT PASSOS OAB - SC30582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE CAMPOS ROHDEN (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002134-72.2019.8.11.0086 

LITISCONSORTE: MARISA HERBERT LITISCONSORTE: TATIANE DE 

CAMPOS ROHDEN Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 

260 do Código de Processo Civil (despacho judicial) e considerando o não 

cumprimento do ato em tempo hábil, oficie-se ao Juízo Deprecante para 

que no prazo de 30 (trinta) dias, suprir a falta e informar nova data para 

realização da audiência, no intento de possibilitar seu efetivo cumprimento. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o documento indicado acima e a 

nova data de realização de audiência pelo Juízo Deprecante, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, 

caso o Juízo Deprecante informe inexistir necessidade para novo 

cumprimento da missiva, devolva-a à Comarca de origem com a nossas 

homenagens. De mais a mais, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002760-91.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002760-91.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIAS GOMES DOS SANTOS Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000341-64.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FONTANA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000341-64.2020.8.11.0086 

EMBARGANTE: ADRIANO FONTANA EMBARGADO: MOCELLIN 

AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

Vistos, etc. Considerando a natureza da demanda, o valor da causa e o 

extrato Renajud em anexo, indefiro a justiça gratuita.Não se mostra uma 

pessoa de parcos recursos aquele que movimenta tal quantia, havendo 

forte presunção de se tratar de pessoa que possa pagar as custas e 

despesas processuais. Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil) 

para fins de comprovar o recolhimento das custas processuais. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002418-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAILTON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSSERRAND MASSIMO VOLPON OAB - GO0030669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002418-80.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): LAILTON GOMES DA SILVA REU: OMNI FINANCEIRA S/A 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional c.c Ação Consignatória com 

Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente proposta por Lailton 

Gomes da Silva em face de OMNI S.A. No Id. 25598183 foi determinada a 

intimação da parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

as obrigações contratuais que se pretender controverter, com os valores 

e índices que se entende controverso e os valores incontroversos do 

débito, comprovar os requisitos da gratuidade da justiça, bem como indicar 

o valor da causa de acordo com a ação pretendida, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em seguida, a 

parte Autora compareceu aos autos e cumpriu parcialmente a ordem, ou 

seja, indicou as obrigações contratuais que pretende controverte e juntou 

os documentos para embasar o seu pedido de justiça gratuita. Diante do 

exposto, DETERMINO a intimação da parte Demandante para que indique 

os valores e índices que se entende controverso e os valores 

incontroversos do débito, devendo depositar os incontroversos, 

acompanhado da respectiva planilha e retifique o valor da causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos dos artigos 321, parágrafo único, artigo 330, §2º, todos do novo 

Código de Processo Civil. Determino, nos moldes do art. 330, § 2º e 3º, 

que a parte autora indique os valores incontroversos e os deposite em 15 

dias nos autos, sob pena de extinção da demanda. Devem os valores 

serem corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% a.m.(os juros somente 

em relação as parcelas vencidas), já que a revisional não pode ser 

utilizada para fins de respaldar a inadimplência contratual em detrimento do 

bom pagador. O incontroverso vencido deve ser depositado em parcela 

única, continuando a pagar as parcelas mensais de acordo com o 

vencimento. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002817-12.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002817-12.2019.8.11.0086 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SICREDI CENTRO NORTE 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARROZEIRA SOMAR LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de bens alienados 

fiduciariamente, com pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 

com as alterações procedimentais previstas na Lei n. 13.043/14, ajuizada 

pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato 

Grosso - Sicredi Ouro Verde-MT, em desfavor da Arrozeira Somar Ltda, 

todos devidamente qualificados nos autos. Determinada a intimação do 

Administrador Judicial, nomeado nos autos da Recuperação Judicial nº 

1002477-68.2019.811.0086 (Id. 28708620), para proceder com as 

diligências necessárias a fim de indicar a localização e essencialidade dos 

bens objeto desta lide, estas foram prontamente atendidas no parecer de 

Id. 29322613. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pois bem. Primeiramente, importa ressaltar que a empresa 

Requerida se encontra em processo de recuperação judicial nos autos nº 

1002477-68.2019.811.0086, com o prazo do stay period ainda em curso. 

Sob este prisma, com o fito de verificar a viabilidade da busca e 

apreensão dos bens alienados fiduciariamente de acordo com sua 

essencialidade ao desenvolvimento da sociedade em recuperação, este 

Juízo ordenou a realização de diligência por parte da empresa 

administradora judicial para fim de se apurar o caráter de essencialidade 

dos bens objeto desta busca e apreensão, cujo parecer apresentado sob 

o Id. 29322613. Durante tal vistoria, apurou-se que os semirreboques a) 

Marca/Modelo: R/Librelato Dlcvqri22e, Placa: Qce5017, Chassi: 

97td0n412l2003149, Renavam: 1202521263, Cor Predominante: Preta, Ano 

de Fabricação/Modelo: 2019/2020; b) Marca/Modelo: Sr/Librelato 

Crbaeni22e, Placa: Qce5028, Chassi: 97t0bn442l2003457, Renavam: 

1202522014, Cor Predominante: Preta, Ano de Fabricação/Modelo: 

2019/2020; e, c) Marca/Modelo: Sr/Librelato Crbaeni22e, Placa: Qce4877, 

Chassi: 97T0BN442L2003456, Renavam: 1202505357, Cor Predominante: 

Preta, Ano de Fabricação/Modelo: 2019/2020993219/14 “não se 

encontram em posse da Requerida, tampouco vem sendo empregadas nas 

atividades econômicas desenvolvidas pela mesma.” A parte Autora logrou 

comprovar a mora da parte Requerida (Id. 26325045). Posto isso, com 

fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão dos bens descritos na 

inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a pessoa indicada 

nos autos. Deve-se primeiramente intimar a parte Requerente, para que, 

recolha a diligência de citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato contínuo, cite-se a parte 

Requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar, bem como para, em 05 (cinco) dias, 

igualmente contados da execução da liminar, exercer a faculdade contida 

no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 

10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências 

legais (CPC, art. 285 e 319). O cumprimento da diligência realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cinco dias após 

executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida. Outrossim, não se revelando 

frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a 

inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema 

Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação 

dada pela Lei n° 13.043/2014. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios do art. 212 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002818-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002818-94.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: ARROZEIRA SOMAR 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de bens 

alienados fiduciariamente, com pedido de liminar com base no Decreto Lei 

nº 911/69 com as alterações procedimentais previstas na Lei n. 13.043/14, 

ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde-MT, em desfavor da 

Arrozeira Somar Ltda, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a 

Requerente que foi pactuado com a Requerida, junto à Instituição 

Financeira Demandante, a Cédula de Crédito Bancário identificada sob o 
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número B80230509-0, adquirindo o maquinário descritos na página 02 da 

petição inicial (Id. 26325072). Acrescenta que houve o inadimplemento da 

obrigação de efetuar o pagamento desde a parcela de nº 20/30 do acordo 

firmado, com vencimento em 10/10/2019. Diante disso, o Requerente 

efetuou a notificação extrajudicial da Requerida (Id. 26325080). Decisão 

de Id. 26440787, declinando a competência deste Juízo da 1ª Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT para apreciar o feito, em razão da tramitação 

da Recuperação Judicial de n. 1002477-68.2019.811.0086. No Id. 

28708610, restou determinada a emenda à inicial para fins de comprovar o 

recolhimento das custas processuais, o que fora devidamente atendido 

(Id. 29519581). Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Pois bem. Antes da análise do pedido liminar de busca e 

apreensão dos bens objeto de alienação fiduciária, importante não se 

olvidar que a empresa Requerida Arrozeira Somar Ltda. encontra-se em 

p r o c e s s o  d e  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  n o s  a u t o s  n º 

1002477-68.2019.811.0086, cuja decisão de recebimento da inicial fora 

proferida no dia 05.12.2019 (Id. 26972894). De elementar conhecimento 

que o período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 

busca a proteção do patrimônio da empresa classificado como essencial 

ao exercício de suas atividades, além de visar à superação da situação 

financeira crítica da Recuperanda. Observa-se também que a Lei de 

Falência e Recuperação em seu artigo 49, § 3º, prevê que em se tratando 

de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 

imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor 

de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6º 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial (grifo nosso). Assim, 

verifica-se que a Requerente, na condição de proprietária fiduciária se 

submete ao prazo de suspensão do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, 

desde que os bens objeto da alienação fiduciária sejam essenciais à 

manutenção da atividade empresarial. Nesse sentido também se posiciona 

a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO 

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 

SÚMULA N. 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. BUSCA E 

APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se 

afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos 

fundamentos da decisão impugnada. Precedentes. 2. A simples indicação 

dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido 

enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso 

especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 

do STF. 3. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei 

n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, 

dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao 

regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" 

(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (AgInt no AREsp 1057370 / RS AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0034499-6, Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 01/03/2018, 

Data da Publicação/Fonte DJe 14/03/2018). “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 

SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso 

Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. 

Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca 

e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação 

judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1660893 / MG 

RECURSO ESPECIAL 2017/0058340-9, Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 08/08/2017 Data da 

Publicação/Fonte DJe 14/08/2017). Desse modo, seguindo o vetor 

decisório da Corte Superior, não busca este julgador desconsiderar a 

validade das alienações fiduciárias do banco Demandante, mas tão 

somente verificar a viabilidade da busca e apreensão dos bens alienados 

fiduciariamente de acordo com sua essencialidade ao desenvolvimento da 

sociedade em recuperação. Por conseguinte, DETERMINO à 

administradora Judicial DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nomeada nos 

autos da Recuperação Judicial de nº 1002477-68.2019.811.0086, que 

diligencie nestes autos a fim de indicar se os bens objeto de alienação 

fiduciária elencados na petição inicial estão na posse da Recuperanda e 

ora Requerida Arrozeira Somar Ltda. e se são devidamente utilizados para 

o exercício de sua atividade-fim. Nesse ponto, CONSIGNO que a empresa 

administradora judicial poderá requisitar à Recuperanda e ora requerida 

Arrozeira Somar Ltda. todos os documentos e informações necessários à 

localização dos bens, sendo a recusa da requerida interpretada como ato 

atentatório à dignidade da Justiça. ORDENO, ainda, à administradora 

judicial que realize os trabalhos com a entrega de relatório pormenorizado 

até o dia 04.05.2020. Decorrido tal prazo, retornem os autos conclusos 

para apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001237-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSEMERY CASAGRANDE SIQUEIRA DE MAGALHAES 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE HEMING MENDES SANTOS (REU)

RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM SENTENÇA Processo: 1001237-78.2018.8.11.0086. AUTOR(A): 

CLAUDIA ROSEMERY CASAGRANDE SIQUEIRA DE MAGALHAES REU: 

RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS, CAROLINE HEMING MENDES 

SANTOS Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração 

interposto sob id. n. 22881499 por Claudia Rosemery Casagrande Siqueira 

de Magalhães, sob o argumento de que a sentença prolatada em id. n. 

17350694 padeceria de vício de contradição. Pois bem. Recebo os 

Embargos de Declaração porquanto tempestivos. Analisando o conteúdo 

dos Aclaratórios, entendo que devem ser acolhidos. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material. Pois bem, quanto à alegada omissão, razão assiste à 

Embargante, visto que houve prolação de sentença homologatória de 

acordo quando, em verdade, o acordo firmado fora entabulado entra a 

parte Autora e terceira pessoa (id. n. 17405849). Com efeito, a sentença 

fora proferida sem a devida atenção ao petitório da parte, o que enseja a 

sua anulação e dos demais atos processuais subsequentes 

eventualmente praticados. “Ex positis”, nos termos do art. 494, inciso II, do 
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Código de Processo Civil, CONCEDO PROVIMENTO ao Recurso de 

Embargos de Declaração interposto sob id n. 22881499, para anular a 

sentença proferida sob id. n. 17350694 e determinar o regular 

prosseguimento do feito. Assim, considerando a correspondência 

devolvida (id. n. 16911454), intime-se a parte Autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe o endereço atualizado da segunda Requerida 

a fim de viabilizar a sua citação. O não cumprimento da determinação 

acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, 

parágrafo único, do CPC, com relação à parte citanda. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RICARDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000840-82.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O X JAIR RICARDO DA SILVA - Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da 

diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15516 Nr: 191-33.2002.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia deMato 

Grosso-CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Iusaku Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Nogueira Barbosa - 

OAB:MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte executada/recorrida, para 

que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83221 Nr: 936-56.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Xingu Ltda, Delison da Costa e 

Silva, Vinicius Mayer, Fabiana Michele Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu "in albis" o prazo para os Executados 

Empresa Metalurgica Xingu, Delison da Costa e Silva e Vinicius Mayer, 

cada qual, comprovar o pagamento do débito ou apresentar Embargos, 

nos termos do artigo 915, §1º do CPC, embora devidamente citados, 

consoante certidão e AR, juntados, respectivamente, às fls. 36 e 56. Ato 

contínuo, IMPULSIONO o processo com a finalidade de intimar a parte 

exequente, na pessoa do seu procurador, para que informe o endereço 

atualizado da parte executada Fabiana, para dar prosseguimento a 

demanda, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105430 Nr: 3518-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arrozeira Somar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Alves dos Santos & Cia Ltda, Antônio 

Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4403 Nr: 4-64.1998.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Raimundo Noimann, Luiz Pedro Franz, 

Waldyr Casonato, Maria Elisa Gomes Casonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:PR 25.698, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2.297, Sadi 

Bonatto - OAB:PR 10.011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 314/315, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41047 Nr: 412-69.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo Fávero, João Batista Pereira 

da Silva, Luciana Cristina Martins Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaid Arbid, Rosa Haidar Arbid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriana Witwan - OAB:10192, 

Inácio Pires Godinho - OAB:10.068/MT, Stella Haidar Arbid - 

OAB:10.931-A/MT, Talita Haidar Arbid - OAB:12.388/MT

 CERTIFICO que decorreu "in albis" o prazo de intimação de fls. 921 retro, 

disponibilizada no DJE nº 10617, de 11/11/2019 e publicada no dia 

12/11/2019, sem a manifestação da(s) parte(s) interessada(s): 

executada. Ato contínuo, impulsiono o processo para intimar a parte 

exequente, na pessoa do seu procurador para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76348 Nr: 4922-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 76/81, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85837 Nr: 2464-28.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F RODRIGUES DE MELO E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Melo Carneiro - 

OAB:OAB/PR 42088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 43, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89983 Nr: 3373-51.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Mazzardo, Fabia Andréia 

Kamchen Mazzardo, Genilde Maria Pahim, Espólio de Vitólio Luiz 

Mazzardo, Claudina Maria Motter Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - OAB:MT 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A, Sem adv. - OAB:1, sem advogado - OAB:0000

 Nos termos do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora, para que comprove a distribuição da carta 

precatória de fls. 254/255 e 256/257), no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108017 Nr: 4966-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Emanoella Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - OAB:MT 19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.64, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79525 Nr: 2695-89.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Almeida Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, ppara, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o cumprimento do acordo, sob pena de concordância tácita, 

nos termos da decisão de fl. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 1786-52.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdCIdS, MHIdS(, MdCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, para dar o devido andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão dos presentes autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000571-09.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROMANOSKI - ME (AUTOR)

ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000571-09.2020.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposto pelas empresas RODO 

NORTE LTDA e MR SERVIÇOS E TRANSPORTES – ME, as quais se 
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denominam de “GRUPO RODO NORTE”, todas devidamente qualificadas 

nos autos. Aduz a requerente que começou no ano de 2001, na cidade de 

Nova Mutum/MT, com a empresa Romanoski Nardini & CIA LTDA, nome 

fantasia “Rodo Norte LTDA”, a qual tem como sócios Ervino José 

Romanoski, Emilio Luis Romanoski, Leocir Luis Nardini e Eugenio Jaques 

Romanoski, tendo a atividade de comércio de peças e acessórios para 

veículos automotores, reparação elétrica, hidráulica e pneumática e 

reboque de veículos. Após um período de crescimento no ramo decorrente 

do grande volume de exploração de madeira, nos anos de 2006/2007, 

tendo alta demanda, diante da qualidade precária do asfalto da BR-163, o 

que alavancou a freguesia na parte de auto elétrica. Sustenta que no ano 

de 2010, investiram em mão de obra especializada, com a aquisição de 

novos aparelhos para detecção de problemas nos caminhões, os quais 

são de custo elevado, bem como o investimento de valores para a melhora 

da estrutura da empresa no importe aproximado de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais). Afirma que no ano de 2014 a empresa chegou a 

ter faturamento mensal de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), 

com atendimento em média de 50 (cinquenta) caminhões por dia, além de 

que em meados do ano de 2017, ampliaram novamente os negócios, com o 

fito de trazer Marcelo Romanoski para dentro do empreendimento, ocasião 

em que nasceu a MR Serviços e Transportes – ME, com atividade 

empresarial de transporte rodoviário de cargas intermunicipal e 

interestadual. Argumenta que a empresa MR Serviços e Transportes/MT 

conta com 04 (quatro) caminhões na frota, os quais tem como grande 

fornecedor a Votorantim, de forma que os caminhões transportam cimento 

para os estados de Mato Grosso e Pará, bem como madeira para as 

cidades de Colniza/MT, Aripuanã/MT, Colíder/MT e Apiacás/MT. Todavia, 

no ano de 2018, ocorreu a greve dos caminhoneiros ou crise do diesel, a 

qual culminou na paralisação dos caminhoneiros autônomos com extensão 

nacional do dia 21 de maio à 30 de maio do referido ano, refletindo em 

praticamente 01 (um) mês da oficina fechada. Sustenta que outro fator 

importante foi o corte na demanda de grandes clientes, tais como Terra 

Santa e Bom Jesus, devido suas crises internas, de forma que em relação 

à empresa Terra Santa, não atende mais nenhum caminhão, enquanto que 

a empresa Bom Jesus reduziu os serviços, diante da Recuperação 

Judicial daquele grupo, além da pendencia de pagamentos. Alega que no 

ano de 2019 o grupo necessitou fazer financiamentos e empréstimos com 

juros altos, o que culminou no estrangulamento de seu planejamento 

financeiro, comprometendo o patrimônio das empresas e dos sócios, de 

modo que diante da impossibilidade de manter a regularidade de seus 

compromissos, não vê outra alternativa, senão a recuperação judicial. Por 

fim, alega que preenche os requisitos elencados na Lei 11.101/2005 para 

o deferimento de sua recuperação judicial, a fim de que possa superar o 

estado crítico vivenciado, visando à manutenção de sua capacidade 

operacional, manutenção de empregos e preservação da empresa, os 

interesses de seus credores e a geração de tributos e riquezas. Juntou 

documentos de ID nº 30335283, 30335284, 30335286, 30335289, 

30335891, 30335892, 30335893, 30335894, 30335895, 30335897, 

30335901, 30335903, 30335907, 30335910, 30335914, 30335915, 

30335917, 30335919, 30335921, 30563930, 30563931, 30563932 e 

30563934. No ID nº 30753799, deferido o pagamento de forma parcelada 

das custas processuais e taxas judiciárias, bem como nomeada a 

empresa DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, na pessoa do responsável pela 

condução do processo Alexandry Cherkerdemian Sanchik Túlio como 

administradora judicial, tendo sido determinada à esta a elaboração de 

perícia prévia. Termo de compromisso assinado pelo administrador judicial 

Alexandry Cherkerdemian Sanchik Túlio no ID nº 30834437. A autora 

apresentou emenda à inicial no ID nº 31210761, carreando aos autos 

documentação contábil referente ao período de janeiro à fevereiro/2020, 

bem como declaração de bens dos sócios e guia de pagamento da 

primeira parcela das custas processuais e taxas judiciárias. Com a 

manifestação, trouxe os documentos de ID nº 31210762, 31210764, 

1210766, 31210767, 31210768, 31210771 e 31210772. A Administradora 

Judicial apresentou relatório de constatação prévia no ID nº 31217217, 

informando que os requerentes satisfazem os requisitos para o 

deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Com o relatório, 

apresentou os documentos de ID nº 31217233, 31217742 e 31217746. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O instituto 

da recuperação judicial objetiva viabilizar a superação da crise 

econômico-financeira enfrentada pela sociedade empresária, permitindo 

sua reestruturação por meio de mecanismos previstos de forma 

exemplificativa no artigo 50, da Lei nº. 11.101/2005. Consiste a 

recuperação judicial na apresentação de um plano de reestruturação pelo 

devedor, devendo constar os meios que serão utilizados para o 

pagamento de seus credores e os documentos que comprovem sua 

viabilidade econômica. Portanto, o legislador buscou evitar o deferimento 

do processamento de recuperações judiciais de empresas inviáveis, 

inexistentes, desativadas ou que não reúnam condições de alcançar os 

benefícios previstos legalmente. O artigo 47 do citado Diploma Legal assim 

dispõe: “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 

superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim 

de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica.” Os requisitos de admissibilidade da recuperação social da 

empresa estão elencados no artigo 48 e seus incisos e a documentação a 

ser apresentada consta do artigo 51, ambos da Lei 11.101/2005. A Lei 

11.101/2005 traz três princípios de importância fundamental, os quais 

podem ser brevemente conceituados da seguinte forma: a) Princípio da 

preservação da empresa (artigo 47), o qual busca proteger a empresa de 

um modo geral, para garantir a continuidade de suas atividades, 

considerando a sua capacidade de entidade fomentadora da economia, 

gerando empregos, arrecadação de tributos, fornecendo produtos e 

serviços, etc; b) Princípio da função social da empresa, em virtude do 

papel que o estabelecimento empresarial representa na sociedade, com 

direitos e deveres inerentes a sua atividade desempenhada; c) Princípio 

da viabilidade da empresa, pelo qual devemos analisar a viabilidade da 

pessoa jurídica, ou seja, se compensa ou não para a sociedade suportar 

as despesas inerentes ao processo de recuperação, se a empresa 

cumpre a sua função social e se ela merece ser preservada. Nesse 

sentido, as pessoas jurídicas requerentes preenchem o requisito da 

preservação de uma empresa, sendo estas ativas, gera empregos, 

possuindo faturamento próprio, de maneira que há função social 

desempenhada pelas citadas pessoa jurídicas como uma empresa, por 

isso, vislumbro viabilidade em se admitir o processamento do pedido de 

recuperação judicial. Além do mais, é possível o litisconsórcio ativo de 

empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, desde que estas 

cumpram individualmente os requisitos para processamento da 

recuperação judicial. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 

48 DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO EMPRESARIAL. 1. 

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 

Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs2 e 

3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação 

judicial de grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem 

cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no 

caput do art. 48 da Lei nº 11.101/2005. 3. É possível a formação de 

litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades 

integrantes do mesmo grupo econômico. 4. As sociedades empresárias 

integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o 

cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de 

suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio 

ativo. 5. Na hipótese, a Rede Varejo Brasil Eletrodomésticos Ltda. - 

concebida após a cisão de sociedade com mais de 2 (anos) de atividade 

empresarial regular - pode integrar a recuperação judicial, 

considerando-se as diversas peculiaridades retratadas nos autos. 6. 

Recurso especial provido. (Superior Tribunal de Justiça. REsp 

1665042/RS. Relator Ricardo Villas Bôas Cueva. Órgão Julgador Terceira 

Turma. Data do Julgamento 25/06/2019. Publicação DJe 01/07/2019). In 

casu, ambas as empresas preenchem os requisitos individualmente, 

conforme já fundamentado alhures, assim como verifica-se pelo relatório 

de constatação prévia elaborado pela Administradora Judicial, o qual está 

jungido no ID nº 31217217, de modo que podem figurar em litisconsórcio 

ativo. Assim, RECEBO para processamento da presente recuperação 

judicial das pessoas jurídicas ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA – EPP e 

MARCELO ROMANOSKI – ME, mormente ao preenchimento dos requisitos 

legais e aos princípios norteadores da atividade empresarial e falimentar, 

previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005. Considerando que o 

Administrador Judicial já foi nomeado na decisão de ID nº 30753799, FIXO 

seus honorários em percentual equivalente a 2% (dois por cento) dos 

créditos submetidos à recuperação judicial. Consigno que 40% (quarenta 

por cento) do montante a ser pago deverá ser depositado judicialmente 

pela empresa requerente, conforme disposição do artigo 24, §§ 1° e 2°, do 
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Diploma Falimentar, e somente será entregue ao Administrador após a 

apresentação do relatório final, nos termos dos artigos 154 e 155, do 

mesmo Diploma. Para o pagamento do restante do valor, autorizo ao 

Administrador nomeado a retirada mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

os quais serão pagos ao longo da duração do procedimento 

recuperacional. Logo, determino a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra as devedoras ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA – EPP 

e MARCELO ROMANOSKI – ME, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

na forma do artigo 6°, da Lei 11.101/2005, permanecendo os respectivos 

autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §

§ 1°, 2° e 7°, do artigo 6° e as relativas a créditos excetuados na forma 

dos §§ 3° e 4° do artigo 49, do mesmo diploma, cabendo à requerente 

informar a suspensão nos respectivos juízos. Apresente a requerente em 

juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena da recuperação judicial 

em falência, o plano de recuperação judicial, que deverá conter todas as 

especificações do artigo 53, da Lei 11.101/2005. Dispenso a devedora da 

apresentação de certidões negativas para exercer suas atividades, salvo 

para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, nos termos do artigo 52, inciso II. 

Saliento também que a requerente, na forma do art. 69 da Lei 11.101/05, 

deverá desde logo adotar nome empresarial seguido da expressão "em 

Recuperação Judicial". Desta feita, expeça-se ofício à Junta Comercial de 

Mato Grosso informando o deferimento do processamento da recuperação 

judicial. Com fulcro no artigo 51, § 3°, da LFRE, determino que a empresa 

devedora, no prazo de 10 (dez) dias, deposite em juízo as cópias dos 

documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, que 

somente poderão ser disponibilizados aos interessados mediante 

autorização judicial. Intime-se a devedora para que apresente, 

mensalmente, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de 

destituição de seus administradores, as contas demonstrativas das 

atividades da empresa. Notifique-se o membro do Ministério Público. 

Notifiquem-se, por carta, as Fazendas Públicas Federal, do Estado de 

Mato Grosso, assim como dos municípios onde há sede da empresa 

requerente. Expeça-se o edital indicado no artigo 52, § 1°, da Lei 

11.101/2005, sendo que a sua publicação ficará a cargo do administrador 

judicial, que deverá trazer aos autos a cópia da publicação, no prazo de 

05 (cinco) dias de sua retirada. Proceda-se à anotação no cadastro da 

parte autora junto à Central de Distribuição desta Comarca, constando que 

está em recuperação judicial. Oficie-se à Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, informando o deferimento do processamento da 

presente recuperação judicial da sociedade empresarial ROMANOSKI 

NARDINI & CIA LTDA – EPP e MARCELO ROMANOSKI – ME, a fim de que 

seja remetido ofício a todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso para 

comunicação e eventual suspensão dos feitos ali instaurados tendo a 

requerente como parte. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum, 15 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-41.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BASILIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000737-41.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LUCIANA 

BASILIO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

03/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEY OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001160-35.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SILVONEY OLIVEIRA DE LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Trata-se Ação de Indenização por Dano Moral 

com pedido Liminar por Reiteração de Protesto Indevido já Sentenciado 

proposta por Silvoney Oliveira de Lima em desfavor do Banco Bradesco 

S.A. A inicial deverá ser indeferida, por inadequação da via processual 

eleita, pois carece de interesse processual, consoante elencado no artigo 

330, inciso III do Código de Processo Civil. Todavia, diante do conjunto 

fático e probatório apresentado, não se vislumbra presente o interesse 

processual por parte do Requerente, quanto ao pedido de dano moral por 

reiteração da inscrição do nome no cadastro de inadimplentes, uma vez 

que, o referido pleito deveria ser apresentado nos autos do processo nº 

1001530-48.2018.8.11.0086, por tratar-se de pedido para o efetivo 

cumprimento da sentença proferida naqueles autos. Por sua vez, o art. 17 

do Código de Processo Civil é claro ao definir o interesse como condição 

da ação, conforme redação “in verbis”: “Art. 17. Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade.” E o posicionamento 

jurisprudencial: “Interesse processual. Conceito. O conceito de interesse 

processual (arts. 267-VI e 295-“caput”-III) é composto pelo binômio 

necessidade-adequação, refletindo aquela a indispensabilidade do 

ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e se 

consubstanciando esta na relação de pertinência entre a situação material 

que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado para tanto. (CPC – 

Theotonio Negrão, José Roberto Gouvêa, Ed Saraiva, 39ª ed, nota 3, 

comentário ao art. 3°, pág. 116).” (TJMT – AI n. 10175/2009, Rel. Des. 

Guiomar Teodoro Borges, j. 1.4.2009). Assim, a parte Autora carecerá de 

interesse, quando não puder por meio da ação proposta, obter o resultado 

pretendido. Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de maio de 2019 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010249-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILETE DE ABREU BATISTA LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010249-31.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 742,73 ESPÉCIE: []

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: OI S.A 

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209, Inexistente, Centro, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78020-801 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: DENNER DE BARROS 

E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A POLO PASSIVO: Nome: 

LUCILETE DE ABREU BATISTA LEMES Endereço: Rua DOS GRAVATAS, 

1807, W, RESIDENCIAL PARAISO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - 

MT0020983A Senhor(a): OI S.A Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito 
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e/ou para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-93.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000740-93.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:WELLINGTON 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 02/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-78.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LENILZA REGIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000741-78.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LENILZA REGIS 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-63.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE CAVALCANTE PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000742-63.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JACQUELINE 

CAVALCANTE PRUDENCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 02/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-49.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº 

8010209-49.2017.8.11.0086 Exequente: Lurdes Costa Marques 

Executada: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002786-89.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINAURA BELINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1002786-89.2019.8.11.0086 Reclamante: MARINAURA BELINO DE 

OLIVEIRA Reclamado: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e AZUL LINHAS 

AEREAS I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente afasto a preliminar 

aventada pela primeira Demandada, que impugnou o pedido de deferimento 

de justiça gratuita, uma vez que o acesso ao Juizado Especial, em primeiro 

grau de jurisdição, independerá de despesas processuais e o momento 

oportuno para a análise da gratuidade se revela na interposição de 

Recurso Inominado, conforme disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95 

Igualmente, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva, também 

arguida pela primeira Reclamada, não merece ser acolhida, considerando 

que incidem no caso concreto as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que se enquadra a Autora na condição de 

consumidora e a Requerida, na condição de fornecedora, diante do que 

dispõem os artigos 2º e 3º, caput e § 2º, do referido Código, eis que 

restou demonstrada a existência de relação de consumo entre as partes, 

conforme documentos juntados pela Reclamante. Da mesma forma, 

também de acordo com o referido Códex, todos aqueles que fazem parte 

da cadeia de fornecedores respondem solidariamente perante os 

consumidores por danos causados a esses. Com isso, a Ré também é 

parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Por 

derradeiro, a primeira Promovida levanta preliminar alegando de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em razão da 

mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será analisada. 

Superadas as análises das preliminares aventadas, passo à apreciação 

do mérito da demanda. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A 

Autora alega em sua peça inaugural que adquiriu, através do site da 

primeira Promovida, passagens aéreas da segunda Reclamada para os 

trechos Cuiabá/São Paulo/Boa Vista e Boa Vista/São Paulo/Cuiabá, com 

ida prevista para o dia 12/07/2019 e volta para o dia 05/08/2019 

(localizador Y7TMGR), no valor total de R$ 1.676,50 (um mil seiscentos e 

setenta e seis reais e cinquenta centavos). Informa que por motivos de 

saúde do seu filho precisou cancelar a viagem em família, oportunidade em 

que entrou em contato com a primeira Ré no dia 10/07/2019, a fim de 

solicitar o adiamento dos bilhetes, contudo, não obteve êxito na 

transferência das datas. Assim, posteriormente requereu o reembolso dos 

valores pagos, entretanto, sua solicitação novamente não foi atendida. 
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Aduz que apesar do requerimento de cancelamento não houve nenhum 

estorno dos débitos. Deste modo, requer a restituição dos valores 

dispendidos com as passagens aéreas não usufruídas, além de 

indenização por danos morais. A primeira Requerida, em sua defesa, 

sustenta que a empresa atua somente na reserva das passagens 

adquiridas, não podendo ser responsabilizada por procedimentos além da 

sua competência de atuação. Por fim, assevera acerca da inexistência de 

danos à parte autora, requerendo a improcedência da ação. Em 

contrapartida, a segunda Reclamada alega que após o contato da 

Reclamante solicitando o cancelamento da reserva em razão de problemas 

de saúde, procedeu com o cancelamento das passagens, contudo, em 

virtude de o filho da Autora não apresentar moléstia infecto contagiosa, 

não há a possibilidade de cancelamento com isenção de multas e taxas. 

Ademais, discorreu sobre a inexistência de danos morais, e, por fim, 

requer a improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

Reclamadas estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova, elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Conforme comprovam os documentos 

acostados aos autos, a Requerente efetuou a compra de passagens 

aéreas, pelo valor total de R$ R$ 1.676,50 (um mil seiscentos e setenta e 

seis reais e cinquenta centavos), com data de embarque prevista para o 

dia 12/07/2019, tendo solicitado o cancelamento da passagem em 

10/07/2019, entretanto, não lhe foi restituído o montante pago pelos 

bilhetes adquiridos, tampouco realizado o adiamento da viajem, como 

solicitado. Denota-se, portanto, que as Reclamadas detiveram 100% (cem 

por cento) do valor das passagens, mostrando-se a referida retenção 

como abusiva. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

constata-se que o cancelamento das passagens ocorreu por motivo de 

doença do filho da Autora, qual encontrava-se hospitalizado, conforme a 

juntada dos laudos médicos (Id. 26259614, 26259616 e 26259617), que 

justificam o cancelamento. Em se tratando de desistência levada a cabo 

pelo adquirente da passagem, é lícita a retenção de percentual do valor, já 

que a prestadora do serviço não deu causa à desistência. Entretanto, o 

pedido de cancelamento da viagem com um período razoável de 

antecedência da data do embarque e motivada por problemas de saúde, 

permite que a empresa novamente coloque à venda os lugares no voo, 

inexistindo nos autos prova de que a empresa tenha suportado prejuízos 

com a desistência a ponto de justificar retenção de forma integral da 

quantia paga pela consumidora. Vale frisar, que apesar de ser admitida a 

cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor, 

o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o artigo 51, inciso IV, 

do CDC. Por outro lado, o artigo 740, § 3º do Código Civil estabelece o teto 

de 5% (cinco por cento) para a cobrança a título de multa compensatória, 

o que deve ser atendido no caso em tela, mormente porque o motivo que 

levou a Reclamante a cancelar as passagens aéreas diz respeito a saúde 

do seu filho, ainda de tenra idade. Deste modo, ante as peculiaridades do 

caso concreto, entendo ser abusiva cláusula contratual, e em 

consequência limito a multa a 5% (cinco por cento) do valor pago 

efetivamente pelas passagens aéreas, em razão do cancelamento da 

viagem, conforme autoriza o artigo 413 do Código Civil, que disciplina nos 

seguintes termos: Art. 413. A penalidade deve ser reduzida 

equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em 

parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, 

tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Assim, deveria as 

empresas procederem à devolução do valor de R$ 1.592,67 (um mil 

quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), em 

dinheiro, entretanto, vislumbra-se que as Reclamada não assim 

procederam. Deste modo o montante informado deverá ser restituído à 

Autora. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora, 

geralmente, não seja objeto de indenização extrapatrimonial o 

descumprimento contratual, no caso dos autos restou evidenciada a 

desídia das Ré no atendimento à cliente. O caso, assim, comporta 

condenação a título punitivo dissuasório, conforme o entendimento 

jurisprudencial, pelo desrespeito à consumidora que fora atendida de 

forma insatisfatória, fator desencadeador de angústia e insegurança. 

Ainda, tem-se relevante a conduta abusiva das Reclamadas. 

Corroborando: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 

AÉREAS – CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE 

CONSUMO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – RECONHECIMENTO – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – 

MANUTENÇÃO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA 

CONFIRMADA. - Apelação desprovida. (TJ-SP - APL: 

00044451520118260604 SP 0004445-15.2011.8.26.0604, Relator: Edgard 

Rosa, Data de Julgamento: 12/12/2016, 27ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2016). (grifei). IV - MÉRITO Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para: 1 - 

CONDENAR as Reclamadas solidariamente a restituírem à Reclamante o 

valor de R$ 1.592,67 (um mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta 

e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do desembolso. 2 - CONDENAR as 

Reclamadas solidariamente a compensarem a Reclamante pelos danos 

morais sofridos no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos 

de correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010515-52.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINETE DE ALMEIDA DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010515-52.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: Avenida Getulio Vargas, 1.300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - MT13333-O POLO PASSIVO: Nome: LINDINETE DE 

ALMEIDA DE FRANCA Endereço: Rua DOS MARMELEIROS, 2991, 

PRIMAVERA II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR - MT0012934A 

Senhor(a): VIVO S.A. Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou para que 

se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010583-70.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO CHARLES BABBAGE - UNIORKA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO BARBOSA SURUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010583-70.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 25.120,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: INSTITUIÇÃO DE ENSINO CHARLES BABBAGE - 

UNIORKA Endereço: Avenida TENENTE CORONEL DUARTE, 397, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - MT15244-O, MELISSA FRANCA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES - MT13582-O, SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

MT8651-O POLO PASSIVO: Nome: JOSE MARCIO BARBOSA SURUBI 

Endereço: Rua DOS COQUEIROS, 2424, W, ARARA AZUL, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAYCON TADEU 

LAMIM - MT0016012A Senhor(a): JOSE MARCIO BARBOSA SURUBI Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que efetue o 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), conforme Art. 523, §1º do 

NCPC. NOVA MUTUM, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010464-17.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVINA DINIZ BIZINOTTO CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SILVA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010464-17.2011.8.11.0086 Valor da causa: R$ 21.800,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: 

Nome: MINERVINA DINIZ BIZINOTTO CANDIDO Endereço: Rua DOS 

FLAMBOYANTS, 90 W, APTO 508, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

MT0013827S POLO PASSIVO: Nome: ALESSANDRA SILVA - EPP 

Endereço: AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 685, Quadra 28, S 4, SETOR 

CENTRO OESTE, GOIÂNIA - GO - CEP: 74550-025 Senhor(a): MINERVINA 

DINIZ BIZINOTTO CANDIDO Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito 

e/ou para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010379-26.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA BATISTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON QUEROBINO SOARES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010379-26.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.390,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: TATIANE CRISTINA 

BATISTELLA Endereço: Rua ARARA, 2383, CENTRO, STA RITA 

TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: LUIZ 

GUSTAVO FERNANDES - MT0014916A POLO PASSIVO: Nome: ADILSON 

QUEROBINO SOARES Endereço: Rua PROJETA, S/N, CENTRO, STA RITA 

TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 Senhor(a): TATIANE CRISTINA 

BATISTELLA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou para que 

se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. 

NOVA MUTUM, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010316-93.2017.8.11.0086 REQUERENTE: NADIR RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certifique o senhor Gestor 

se houve intimação da sentença em conformidade com o solicitado em Id. 

21190314 e ss.. Caso não tenha sido intimado o patrono constituído para 

tal fim, declaro nula a certidão de transito em julgado de Id. 18677245 e 

determino nova intimação da sentença. Caso tenha havido a intimação 

conforme solicitado, vistas ao exequente para requerer o que de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000065-67.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDECI DA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. 

Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente feito ou 

havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de 

acostar o respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de 

realização de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da 

parte Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em 

multa em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-77.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CAITANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010244-77.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIETE CAITANO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. 

Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente feito ou 

havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de 

acostar o respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de 

realização de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da 

parte Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em 

multa em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003171-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BIFF E SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

JULIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1003171-71.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JULIANE DA SILVA, BIFF E 

SILVA LTDA - ME REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 

Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema 

PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo 

Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-88.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICLEIA PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000083-88.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSICLEIA PEREIRA SOARES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. 

Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente feito ou 

havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de 

acostar o respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de 

realização de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da 

parte Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em 

multa em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-58.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEMES SIQUEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. SILVA CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000710-58.2020.8.11.0086 

EXEQUENTE: SEBASTIAO LEMES SIQUEIRA FILHO EXECUTADO: E. D. 

SILVA CONSTRUTORA - ME Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003059-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILSON DUTRA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1003059-68.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ALENILSON DUTRA MUNIZ 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito da demanda. II - MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 
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produção de prova em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de ocorrência de falha na prestação de serviços do 

Banco Requerido que, mesmo após a quitação de acordo para pagamento 

do débito do Requerente, deixou de promover a baixa no gravame 

referente à alienação fiduciária vinculada à operação de crédito já 

saldada, bem como ao cancelamento do bloqueio judicial requerido sobre o 

veículo GM-Chevrolet, Modelo Ágile LTZ 1.4, Placas OBJ3848, Chassi 

8AGCN48X0DR191475, RENAVAM 529624150, ano/modelo 2013/2013, 

objeto de busca e apreensão anteriormente ajuizada pela instituição 

financeira, situação esta que teria imposto transtornos ao Demandante. 

Diante dos fatos, o Autor pugnou pelo imediato cumprimento da obrigação 

de fazer do banco no sentido de retirada do gravame junto ao Sistema 

Nacional de Gravames, bem como a exclusão da restrição judicial, além de 

indenização pelos danos morais experimentados. Por sua vez, o 

Reclamado discorreu sobre a inexistência de danos morais. Aduz, ainda, 

que procedeu com a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de 

Gravame em 29/11/2017, contudo, o órgão de trânsito exige alguns 

requisitos para a conclusão da baixa, dentre eles a inexistência de 

bloqueio judicial e vistoria do veículo, requisições estas que fogem da 

competência do banco. Ainda, afirma que tão logo cumprido o acordo pelo 

Autor, foi requerido em 03/10/2017 a desistência da ação de busca e 

apreensão do veículo, proposta na comarca de Pindaré-Mirim--/MA - autos 

nº 440-85.2015.8.10.0108, porém, a baixa na restrição judicial somente foi 

efetivada em janeiro de 2020, após determinação judicial. Assegura, 

entretanto, que somente o juízo competente pode promover o 

cancelamento da restrição judicial, não lhe sendo permitido tal ato. 

Sustenta, portando, que não possui qualquer responsabilidade em 

eventual constrição no veículo, uma vez que procedeu com os atos que 

lhe eram permitidos e cabíveis. Ao final, pugna pela improcedência da 

ação. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde o Reclamado está mais apto a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Entretanto, em que pese se tratar de relação consumerista, para que 

ocorra eventual fixação de verba indenizatória em favor da parte 

Demandante é necessária a comprovação de três elementos básicos 

capaz de ensejar a condenação pretendida: ato ou fato ilícito; 

demonstração do prejuízo sofrido e existência de relação de causalidade 

entre o ato e o dano, conforme dispõe os artigos 186, 187 e 927 do Código 

Civil. Da leitura dos autos, depreende-se que a instituição financeira 

ajuizou a ação de busca e apreensão nº 440-85.2015.8.10.0108, em 

21/05/2015, cujo gravame foi inserido no sistema do Detran em 10/11/2015 

(Id. 30041485). Com efeito, vislumbro que na data em que foi realizada a 

medida constritiva, o Autor ainda estava inadimplente em relação aos 

débitos junto ao Reclamado, uma vez que conforme informações 

apresentadas na própria peça inicial o débito só foi integralmente quitado 

em 19/09/2017. Conjeturo, ainda, que nos autos da ação de busca e 

apreensão a instituição financeira noticiou que as partes estavam em 

tratativas de acordo, ocasião em que postulou a desistência da ação em 

03/10/2017, solicitando, inclusive, o desbloqueio judicial do bem móvel 

(veículo). Com efeito, não vejo a prática de ato que possa ser imputado, 

exclusivamente, ao Requerido como responsável pela delonga na retirada 

da inscrição de proibição de circulação do automóvel objeto da citada 

ação de busca e apreensão. De outra banda, mesmo que se viesse a 

considerar a existência de uma falta de diligência do banco Réu ao não 

providenciar, o mais breve possível, o levantamento das restrições no 

veículo, seja relativo à alienação fiduciária vinculada ao contrato já 

adimplido, ou ao bloqueio judicial anteriormente requerido, tal situação não 

gerou maiores consequências à parte Autora. A circunstância descrita 

nos autos não é suficiente para afetar direito de personalidade ou que 

venha a ferir a sua dignidade, enquadrando-se no mero dissabor da vida 

cotidiana e, não propriamente, em situação causadora de abalo moral. 

Deste modo, ainda que incidam as regras do Código de Defesa do 

Consumidor na relação em exame, era ônus do Autor comprovar 

minimamente a constituição do direito alegado, uma vez que o caso dos 

autos não se trata de dano moral in re ipsa, como já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO 

JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA 

DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) 2. 

O inadimplemento contratual gera, ordinariamente, os efeitos estabelecidos 

no art. 389 do Código Civil, segundo o qual, "não cumprida a obrigação, 

responde o devedor por perdas e danos mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado". 3. Somente haverá indenização por danos 

morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada 

circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que 

não se confunde com o mero dissabor. 4. O simples atraso em baixar 

gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é 

apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a 

presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos 

normais vinculados a descumprimento contratual. Nessa linha: REsp n. 

1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 23.5.2017, DJe 31.5.2017. 5. Recurso especial parcialmente conhecido 

e desprovido. (REsp 1599224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017). 

Grifei. Assim, vislumbro que o Autor não traz qualquer elemento de prova, 

ainda que indiciário, dos supostos prejuízos em decorrência da 

manutenção do gravame, limitando-se a argumentar acerca da 

irregularidade da conduta da instituição financeira. Deste modo, tendo em 

vista que em situações similares em que envolvem a pretensão de 

reparação de danos morais em razão da manutenção indevida do gravame 

no registro do veículo, por si só não caracteriza prejuízo extrapatrimonial 

indenizável, sendo impositiva a sua efetiva comprovação para 

caracterizar o dano moral. Ademais, vale ainda ressaltar que a parte 

Autora, caso tivesse urgência na medida, poderia ter solicitado a baixa de 

restrição a qualquer momento em juízo, não podendo repassar tal ônus 

exclusivamente ao banco Reclamado. Corroborando, APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 

MANTENÇA DE RESTRIÇÃO RENAJUD APÓS EXTINÇÃO DA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. FATO NÃO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. No dia posterior à quitação do débito pela fiduciante, nos 

autos da ação de busca e apreensão, o banco fiduciário postulou a baixa 

da restrição de circulação Renajud do veículo, pleito esse que se repetiu 

em duas outras oportunidades naquele feito. O interesse e a presteza dos 

requerimentos do banco afastam de si a responsabilidade pelos alegados 

prejuízos sofridos pela fiduciante. Reparação moral incabível, no caso. 

Manutenção da sentença da origem. NEGADO PROVIMENTO À 

APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70079460853, Décima Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, 

Julgado em: 22-11-2018). Por fim, no que tange ao gravame de alienação 

fiduciária no cadastro do automóvel junto ao Detran, vislumbra-se que a 

instituição financeira realizou a baixa da constrição em 29/11/2017. Dessa 

forma, diante dos fatos e fundamentos apresentados, tenho que não 

restou demonstrada a existência dos requisitos aptos a ensejar o dever 

de indenizar por parte do banco Réu. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase, em consonância com o 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003059-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILSON DUTRA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1003059-68.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALENILSON DUTRA MUNIZ Endereço: 
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Rua das Mangueiras, 954, BOA ESPERANÇA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS - MT19438-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO GMAC S.A. 

Endereço: AVENIDA INDIANÓPOLIS, 3096, - DE 2582 AO FIM - LADO PAR, 

INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 04062-003 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: BENITO CID CONDE NETO - DF40147-O Certifico e dou fé que 

o Recurso protocolado no ID 31290580 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, 

§2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADANS RAFAEL BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO JUNIOR ALVES CAMARGO DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000592-19.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ADANS RAFAEL BRESSAN 

REQUERIDO: GILBERTO JUNIOR ALVES CAMARGO DA SILVA, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determino a intimação do requerido para 

efetivar a transferência do veículo em 15 dias, sob pena de multa de R$ 

2000,00 (dois mil reais). Caso caso não o faço, oficie-se o Detran/MT para 

que a partir da data de 12 de setembro de 2019 conste como prorpietário 

da veículo Gilberto Junior Alves Camargo da Silva, devendo ser 

considerada vendida a motocicleta a partir desta data, já que o acordo é 

omisso em apontar a data da tradição. Após essa data todos os encargos 

sobre o veículo devem incidir unica e exclusivamente na pessoa de 

Gilberto Junior Alves Camargo da Silva, servindo o presente como 

comunicação de compra, já que o veículo se transfere pela tradição. 

Verifico, ainda, que a demanda permaneceria em relação ao Estado de 

Mato Grosso, assim, intime-se a requerente para se manifestar em 15 dias 

se pretende continuar a demanda contra o Estado de Mato Grosso, ou 

solicita a desistência Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010095-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LIMA ALMEIDA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010095-13.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: MAYCON TADEU LAMIM 

EXECUTADO: JOAO LIMA ALMEIDA FILHO Vistos, etc. Considerando a 

defensoria Pública retomou os atendimentos na comarca, devolvo o prazo 

e determino a intimação pessoal do requerido para se manifestar 

novamente. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003205-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1003205-46.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 8.068,59 ESPÉCIE: 

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO Endereço: Av das Arapongas, 

923, N, sala 02, Jardim das Orquideas, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MARY CHRISTIANE BERTAIA 

DAL MASO - MT0013390A POLO PASSIVO: Nome: Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso na pessoa do seu representante legal Endereço: 

RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78048-196 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, s/n, Rua 

Desembargador Carlos Avalone, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Senhor(a): MARY CHRISTIANE BERTAIA 

DAL MASO Pelo presente, extraído dos autos do PROCESSO 

supra-identificado, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para se 

manifestar acerca da juntada dos cálculos retro, sua concordância ou 

não, bem como o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 
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que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003202-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1003202-91.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 8.068,59 ESPÉCIE: 

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO Endereço: Av das Arapongas, 

923, N, sala 02, Jardim das Orquideas, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MARY CHRISTIANE BERTAIA 

DAL MASO - MT0013390A POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, s/n, Rua Desembargador Carlos Avalone, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 Senhor(a): MARY 

CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO Pelo presente, extraído dos autos do 

PROCESSO supra-identificado, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para se manifestar acerca da juntada dos cálculos retro, sua 

concordância ou não, bem como o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-08.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FABIANA DA SILVA ANDREOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010182-08.2013.8.11.0086 REQUERENTE: FLAVIA FABIANA DA SILVA 

ANDREOTTI REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Intime-se os 

advogados para se manifestar em 15 dias, sobre id. 23800726 e ss.. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010585-69.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MAGALHAES ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010585-69.2016.8.11.0086 REQUERENTE: AGNALDO MAGALHAES 

ALVES CORREA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-06.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010046-06.2016.8.11.0086 REQUERENTE: SILMARA ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Intimada a recorrida não apresentou contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-76.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE ABREU FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO(A))

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010548-76.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ALEX DE ABREU FRANCA 

REQUERIDO: LOTERICA MUTUM LTDA - ME Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de 

devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE JESUS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000855-85.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JAIRO DE JESUS MOREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no 

efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente 

intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-95.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO MIRANDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010495-95.2015.8.11.0086 REQUERENTE: DAMIAO MIRANDA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no 

efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente 

intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-16.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF JUNIOR ESTECA SCHILES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010552-16.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ALEF JUNIOR ESTECA 

SCHILES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante 

a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no 

efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

196 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001647-05.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO DE SOUSA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

30531716] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 
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bancários para transferência da quantia [id. n. 30893910], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTON MARCOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000574-32.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VANILTON MARCOS DE ALMEIDA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 20045495 e 31115347] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informa os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 31165042], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001444-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PINHO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001444-43.2019.8.11.0086. REQUERENTE: RENATA PINHO TAQUES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

EXTINGO o presente feito, sem resolução do mérito. Deixo de condenar em 

custas pela justificativa apresentada, não aplicando o Enunciado n. 28 do 

FONAJE. Expeça-se alvará dos valores depositados. Publique-se. Às 

providências. NOVA MUTUM, 16 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 137029 Nr: 827-66.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelvy Costner Souza Mendes, Eder Terezan 

Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Kelvy 

Costner Souza Mendes e Eder Terezan Brandão, pela suposta prática do 

crime previsto nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 e 

art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

 A denúncia foi recebida às fls. 73/73v°.

O réu Eder Terezan Brandão compareceu em Juízo, ocasião em que foi 

devidamente citado (fl. 107), informando não possuir condições para 

contratar defensor particular.

 O acusado Kelvy Costner Souza Mendes, por sua vez, foi citado à fl. 109.

 A Defensoria Pública ofereceu resposta à acusação em favor do réu 

Kelvy Costner Souza Mendes (fls. 112/114).

Não aportaram-se aos autos resposta à acusação em favor do réu Eder 

Terezan Brandão.

 É o relato do necessário. Decido.

Os autos vieram conclusos para prestar informações referentes ao 

habeas corpus impetrado pela defesa do acusado Eder Terezan Brandão, 

no entanto, estas já foram devidamente prestadas e encontram-se 

acostadas às fls. 83/84.

Ademais, verifica-se que, com vista dos autos, a Defensoria Pública 

apresentou resposta à acusação somente em relação ao réu Kelvy 

Costner Souza Mendes, mesmo o réu Eder Terezan Brandão tendo 

informado na ocasião de sua citação, necessitar da atuação do referido 

órgão, já que a procuração ad judicia constante nos autos refere-se 

apenas ao inquérito policial.

 Desta feita, considerando que, transcorrido in albis o prazo para 

apresentação da aludida peça, dê-se nova vista dos autos à Defensoria 
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Pública Estadual para o exercício de seu múnus.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000181-67.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROSALINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SOARES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000181-67.2020.8.11.0012; Valor causa: R$ 7.293,84; Tipo: 

Cível; Espécie:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Tendo em 

vista a Portaria Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020, n. 249 de 18 de 

março e n.281 de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que suspendeu a realização de audiências como medida de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, redesigno a 

audiência de mediação para o dia 09/06/2020 às 08h00min (MT). Por fim, 

conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos a 

escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos de 

praxe. NOVA XAVANTINA, 15 de abril de 2020 ROGERIA BORGES 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA E 

INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 3076 Nr: 2-59.1997.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PINHEIRO FRANCO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO FERREIRA BARROS, PASTOR 

CONTRERAS ZAMBRANA, HOSPITAL NOVA BRASÍLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Processo nº 2-59.1997.811.0012

Código nº 3076

D E S P AC H O

 Vistos.

Diante da intenção do exequente em realizar acordo, e considerando o 

disposto no art. 139, V, do CPC, promovo a remessa dos autos ao CEJUSC 

com a finalidade de buscar acordo entre as partes.

Antes, porém, determino à secretaria que promova a retificação da classe 

processual, constando como fase de cumprimento de sentença.

Cumpra-se. Às providências.

Nova Xavantina, 15 de abril de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 106855 Nr: 4177-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAYLLA LUIZA SCAPINI, DENILSON LEITE DA 

SILVA, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JOÃO PAULO CORREIA 

RIBEIRO, DEIVISON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655-MT, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - 

OAB:19014

 Vistos.

Inicialmente, verifico que os acusados João Paulo Correa e Cristina 

Wanderleys possuem advogado constituído nos autos, razão pela qual 

estando o patrono devidamente intimado da sentença de pronúncia, não 

há que se falar em óbice ao regular prosseguimento do feito.

No que tange ao pedido de desmembramento do feito, tenho que não 

comporta deferimento, por ora. Isso porque, a mera interposição de 

recurso em sentido estrito não é causa de suspensão do processo, mas 

tão somente da Sessão do Júri, razão pela qual não há qualquer prejuízo 

aos corréus que não recorreram.

Por fim, diante da interposição do RESE, intime-se a defesa para 

apresentar as respectivas razões e, em seguida, ao MPE para que 

proceda com as contrarrazões.

Em seguida, retornem-me os autos para reforma ou manutenção da 

decisão combatida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121414 Nr: 995-96.2020.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CICERO DE TAL, brasileiro(a), solteiro(a), 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se o representado por Edital, a fim de dar-lhe ciência das 

medidas retro aplicadas. Sem prejuízo, deverá a autoridade policial 

empreender esforços e diligências para localizar o endereço do agressor, 

comunicando em seguida este Juízo para então intimá-lo pessoalmente.

Despacho/Decisão: Ante o exposto e, diante do cenário fático trazido aos 

autos, em especial, as alegações das ofendidas, com fundamento no 

artigo 22, da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas 

pleiteadas pela ofendida que denoto urgente e que vigorarão pelo PRAZO 

DE 6 (SEIS) MESES, a contar da intimação por edital do agressor:01 - A 

proibição do ofensor de se aproximar e/ou entrar em contato com a vítima, 

familiares e testemunhas, no limite mínimo de 100 (cem) metros, devendo, 

ainda, evitar qualquer tipo de contato com estas por qualquer meio de 

comunicação (artigo 22, III, “a” e “b”);02 - a proibição de frequentar a 

residência da ofendida e seu local de trabalho, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica. (art. 22, III, “c”);INDEFIRO os demais 

pedidos. A uma por não haver lastro mínimo de probabilidade de que o 

agressor tenha porte de arma de fogo. E a duas pelo fato da ofendida ter 

declarado que já não convive com o agressor, sendo que não também 

informações a respeito de filhos em comum ou necessidade de alimentos, 

não sendo o caso de afastamento do lar, restrição ou suspensão de 

visitas aos dependentes menores e prestação de alimentos provisórios. 

Entendo ainda, como necessário o implemento das informações trazidas 

pela r. Autoridade Policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a 

realização da seguinte diligência:- A oitiva do suposto ofensor e eventuais 

testemunhas (artigo 12, inciso V).Fica a r. Autoridade Policial encarregada 

de encaminhar o documento supra referido à este juízo no prazo máximo 

de 48 horas, à luz do que preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, 

observando-se ainda, os §§ 1º e 2º da mesma legislação.Notifique-se a r. 

Autoridade Policial e as vítimas da presente decisão.Intime-se o 

representado por Edital, a fim de dar-lhe ciência das medidas retro 

aplicadas. Sem prejuízo, deverá a autoridade policial empreender esforços 

e diligências para localizar o endereço do agressor, comunicando em 

seguida este Juízo para então intimá-lo pessoalmente.Após a intimação 

das partes e do MPE, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem 

manifestação substancial, retornem os autos conclusos para 
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sentença.Cientifique-se o Ministério Público.Fica desde já assegurado o 

disposto no § 3º do artigo 22 da Lei supra referida.ADVIRTO o ofensor 

que caso descumpra as medidas impostas poderá ser decretada a sua 

prisão preventiva nos termos do artigo 20, da referida Lei.Sirva a presente 

decisão como MANDADO e OFÍCIO, tendo em vista o caráter urgente da 

medida.Nova Xavantina-MT, 15 de abril de 2020.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nirton Pereira de Araújo, 

digitei.

Nova Xavantina, 15 de abril de 2020

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 121083 Nr: 877-23.2020.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BRITO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:

 ANTE O EXPOSTO, forte em tais fundamentos de fato e de direito 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos 

fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão 

que a decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.

Considerando a juntada de instrumento procuratório, intime-se a advogada 

de defesa para que apresente Resposta à Acusação no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos deliberação e designação de 

audiência de instrução e julgamento.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Nova Xavantina/MT, 03 de abril de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86629 Nr: 515-26.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISLENE AMELIA DOS SANTOS - 

OAB:31.434/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do polo ativo para ciência da sentença de ref:59.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000863-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ERINGE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA MEQUE PEREIRA (REU)

ISAQUE DE JESUS PEREIRA (REU)

SILVANIA MEQUE PEREIRA (REU)

CLEUDEMIR DE JESUS PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE TARSO FAVERO OAB - SP161560 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000863-90.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ROBERTO ERINGE SOARES REU: ISAQUE DE JESUS PEREIRA, 

SILMARA MEQUE PEREIRA, CLEUDEMIR DE JESUS PEREIRA, SILVANIA 

MEQUE PEREIRA Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 

357, §2º, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para 

que, em dez dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apontando a qual fato controvertido se destinam a provar, sob pena de 

indeferimento. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em 

que se encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, certifique-se a 

intimação das partes e o decurso do prazo para manifestação e tornem 

conclusos para apreciação de eventuais preliminares arguidas, 

saneamento e deliberação sobre a produção de provas. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-44.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BECKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DAMMSKI HACKBART OAB - PR42298 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOHANA PIVOTTO DE CASTRO OAB - MS24045 (ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000437-44.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARCIA REGINA BECKER REU: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA 

Vistos. Defiro o pedido de habitação do causídico retro, devendo a 

Secretaria proceder o necessário para sua efetivação. No mais, intime-se 

a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 de abril de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 117873 Nr: 4151-29.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR LUIZ DA COSTA, LUCELENE 

ROSA CLEMENTINO, IEGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, NUBIA 

SIQUEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877, ADRIANO VILELA GIOMETTI - OAB:10.911-b, 

JEFFERSON SANTOS DA SILVA - OAB:23.487-MT, JESSÉ CANDINI - 

OAB:OAB/MT 8036

 Analisando as defesas apresentas pelos denunciados, observo não ser 

o caso de absolvição sumária.Sendo assim, considerando que a peça 

inicial preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e 

se encontram presentes as condições da ação, RECEBO a denúncia 

ofertada na forma em que foi posta em juízo, dando os acusados como 

incursos na prática dos crimes descritos nos artigos 33, “caput”, e 35, 

“caput”, c/c artigo 40, inciso VI (sua prática envolver adolescentes), 

ambos da Lei n.º 11.343/2006, e artigo 180, § 1.º, do Código Penal.Na 

forma do artigo 56 da Lei de regência, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20 de maio de 2020, às 13 horas (horário de 

Cuiabá), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara desta 

Comarca, no Fórum local. Citem-se os réus pessoalmente, constando as 

advertências legais, requisitando-se sua escolta.As provas serão 

produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas consideradas 

irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão indeferidas.Os 

esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.Havendo testemunha (s) residente (s) em outra 

(s) comarca (s), expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do 

artigo 222 do CPP.Havendo policial militar arrolado como testemunha, 

requisite-se na forma do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário 
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público, expeça-se o competente mandado de intimação e comunique-se 

na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) 

testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado (s) pelas partes.Intimem-se 

o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-12.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

YAN CAETANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000562-12.2019.8.11.0012. REQUERENTE: YAN CAETANO FERREIRA 

REQUERIDO: ANDREA BATISTA DE SOUZA Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. A sentença embargada foi 

publicada no dia 06/09/2019, contudo a parte embargante opôs o recurso 

somente em 17/09/2019, intempestivo conforme certidão encartada no id. 

21092169. Assim, não se conhece dos embargos de declaração 

protocolado fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, previsto no art. 49 da 

Lei 9.099/95, restando ausente requisito de admissibilidade recursal. Isso 

posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois intempestivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-31.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY WANESSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000358-31.2020.8.11.0012. REQUERENTE: KELLY WANESSA DA SILVA 

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOVA XAVANTINA, 7 de abril 

de 2020. Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação 

de tutela proposta por KELLY WANESSA DA SILVA, devidamente 

qualificada nestes autos, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

alegando falha na prestação de serviço de débito automático, cobrança 

indevida de parcela de crédito imobiliário já quitada e inclusão indevida de 

seu nome no rol dos inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – 

SPC/SERASA. Assim, requereu a concessão da liminar para que seu 

nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito e no mérito a 

procedência da ação com a declaração da inexistência do débito e 

pagamento de danos materiais e morais. Com a inicial vieram os 

documentos comprobatórios. É a síntese do necessário. Decido. 

Fundamento. Figura no polo passivo da presente ação uma autarquia 

federal – Caixa Econômica Federal. Tem-se por certo que, a Constituição 

Federal no §3º, do artigo 109, autoriza que as causas de competência da 

Justiça Federal, em que for parte instituição de previdência social e 

segurado, possam ser delegadas à Justiça Estadual, quando a Comarca 

do domicílio do segurado não for sede de vara federal. No entanto, a 

delegação de competência, não alcança ação indenizatória contra 

empresa federal, nos termos do inciso I, art. 109, do mesmo diploma 

constitucional: Art. 109. Compete aos juízes federais processar e julgar: I. 

As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. No mesmo sentido, 

dispõe o caput do artigo 8º, da Lei 9.099/95: “Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil” (Sem grifo no original). Isto significa dizer que não podem 

ser partes em processos que tramitam nos juizados especiais pessoas 

jurídicas de direito público e empresas públicas da União, como a Caixa 

Econômica Federal. Quando isso acontece, o Juiz deve, por força do 

artigo 51, incisos III e IV, da Lei dos Juizados, declarar a extinção do 

processo. No procedimento tradicional — com autos físicos — quando se 

tratava-se de incompetência absoluta ou de incompetência relativa, o 

magistrado, reconhecendo sua incompetência, nos termos do parágrafo 

2º do artigo 113 do Código de Processo Civil, determinava a remessa dos 

autos ao órgão do Poder Judiciário que entendia competente. Todavia, no 

procedimento eletrônico — com autos virtuais — o reconhecimento da 

incompetência produz efeitos distintos em razão do ato que a reconhece, 

e por, ainda, não ser possível remeter os autos virtuais para unidades 

judiciárias de esferas diferentes. Assim, do ponto de vista da adequada 

técnica processual, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, é medida justa que perfeitamente se adequa ao tema. 

Ademais, de longa data se aceita, sem dissonância significativa, que a 

competência é um pressuposto processual subjetivo do juiz. E, ausente 

um pressuposto processual insanável, o processo deve ser sentenciado 

sem resolução do mérito, possibilitando nova análise da lide material, desta 

vez, pelo órgão judicial competente. Dispositivo. Diante do exposto, julgo 

extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, IV, do CPC c/c os artigos 51, incisos III e IV e 8º, caput, ambos da Lei 

9.099/95. Com o trânsito da sentença, sem manifestação dos 

interessados, arquivem-se os autos. Intimem-se as partes do teor da 

presente decisão. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-19.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA HAVAI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000622-19.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: CERAMICA HAVAI LTDA - ME Tratam-se de 

Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 48, da 

Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela embargante, 

urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. No mais, não há previsão legal para empresa de 

pequeno porte ser representada por preposto conforme enunciado 141 do 

FONAJE -" A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – 

Salvador/BA)." Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na 

íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010824-72.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ERPEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR BENEDITO DE MOURA (EXECUTADO)

ALESSANDRO BIASIBETTI (EXECUTADO)

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010824-72.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: ADILSON ERPEN EXECUTADO: 

ALESSANDRO BIASIBETTI, BANCO PAN, VILMAR BENEDITO DE MOURA 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela exequente, alegando omissão na 

sentença homologatória do acordo. Sem delongas, entendo que a parte 

embargante não está com a razão. Isso porque, compulsando os autos, 

verifica-se que as partes requeridas foram condenadas, 

SOLIDARIAMENTE. No caso, existindo a solidariedade passiva no 

cumprimento da obrigação, o credor poderá promover a execução contra 

um ou, concomitantemente, contra todos os devedores solidários, 

igualmente obrigados à prestação na sua integralidade. Assim dispõe o 

art. 275, caput, do Código Civil, in verbis: “Art. 275. O credor tem direito a 

exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, 

a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais 

devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” A 

solidariedade passiva trata-se da pluralidade de devedores numa mesma 

obrigação contraída por todos, tem por objetivo maior promover a 

segurança por parte do credor, que poderá usufruir de varias fontes para 

o adimplemento do seu crédito. Desse modo, para o devedor solidário que 

paga toda a dívida, a este cabe o direito de receber por meio de ação de 

regresso o que pagou além da sua quota parte dos outros coobrigados. 

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei 

nº 9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000204-81.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gislaine Correia da Silva (REQUERIDO)

JOAO PAULO CORREIA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000204-81.2018.8.11.0012. REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: JOAO PAULO CORREIA RIBEIRO, GISLAINE CORREIA 

DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA em face de JOAO PAULO CORREIA RIBEIRO e GISLAINE CORREIA 

DA SILVA, todos qualificados. Pois bem. No presente caso restou 

incontroverso que o Autor, que é advogado, foi constituído pelos 

requeridos, para prestação de serviços jurídicos consistentes na 

realização de diligências profissionais avulsas, tendo acompanhado o 1º 

Réu que estava detido na sede da 3ª Companhia da Policia Militar de Nova 

Xavantina –MT, sem que houvesse pagamento pelos serviços prestados. 

Assim, como todo advogado, não é dado o bel-prazer de laborar 

gratuitamente. (STJ - AgRg no REsp 993.261/SP, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 16/04/2008). O 

Boletim de Ocorrência nº 2018.183078 colacionado à exordial corrobora 

em seu item “narrativa” que todo o fato foi acompanhado pelo advogado 

ora requerente. Para reconhecimento de direito a honorários advocatícios, 

a demonstração da atuação no processo como patrono é suficiente, 

cabendo à parte adversa, então, a prova desconstitutiva, modificativa ou 

extintiva, do direito, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC. Se a 

prestação de serviços foi firmada de forma gratuita, devem os 

beneficiários desta gratuidade demonstrar que assim o foi, pois o serviço, 

em regra, é remunerado e é comprovado com o seu exercício No caso dos 

autos, restou cabalmente demonstrado que o autor ora demandante 

realizou diligências a pedido dos Réus, acompanhado o 1º Réu JOAO 

PAULO CORREIA RIBEIRO na a 3ª Companhia da Policia Militar de Nova 

Xavantina – MT e posteriormente na sede da Delegacia de Policia Judiciaria 

Civil de Nova Xavantina – MT. Com efeito, passo a arbitrar o valor dos 

honorários, isso com fundamento no art. 22, caput, e § § 2º e 3º do 

Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94): “Art. 22. A prestação 

de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência. § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários 

são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o 

trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos 

estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 3º 

Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início 

do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no 

final.” Não houve contrato escrito, razão pela qual ao caso aplica-se o § 

2º do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB e Tabela de Honorários 

Advocatícios da OAB-MT (Resolução n. 096/2007- Tabela II), fazendo jus 

o autor ao mínimo de 2 URH, ou seja, ao valor de R$ 1.793,01 (hum mil, 

setecentos e noventa e três reais e um centavo). Ou seja, o autor tem 

direito a receber a remuneração proporcional aos serviços prestados. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

inicial da parte reclamante para condenar os requeridos ao pagamento da 

quantia de R$ 1.793,01 (hum mil, setecentos e noventa e três reais e um 

centavo), a título de honorários advocatícios, acrescido de correção 

monetária, pela variação do INPC e juros moratórios no percentual de 1% 

(um por cento), ambos contados a partir da citação. DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA os termos da minuta de decisão do juiz leigo. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001223-89.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R P TELECOM LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 15 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001175-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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Município de Gaúcha do Norte (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONICE PAULA UES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 15 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001179-70.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY FRANCISCO DA SILVA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 15 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001578-02.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ROGGIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

complemento ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, tendo em vista o Endereço estar localizado na 

Zona Rural (Fazenda Roggia). Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 

15 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000281-23.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F4 AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA GASPAROTTI OAB - PR48539 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NEILA F. DE SOUZA, NA FUNÇÃO DE 

PREGOEIRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora acerca do despacho de ID 29993469. 

Paranatinga, 15 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000891-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO JOSE FERREIRA NETO (REU)

MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO (REU)

LILIA CRISTINA CARVALHO BISCO FERREIRA (REU)

L. C. C. BISCO FERREIRA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, querendo, responder aos embargos 

monitórios, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 72, §5º, do CPC). 

Paranatinga, 16 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001233-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA ALVES MARTINS SILVA (EXECUTADO)

F A MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 16 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000404-21.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

BERTOLINA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI (REQUERENTE)

JOSE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

LINDAURA ALVES DE LIMA MARQUES (REQUERENTE)

LINDALVA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

MARIA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

MANOEL MESSIAS ALVES LIMA (INVENTARIANTE)

JOAO BOSCO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

JANE LUCIA ALVES DE LIMA DAVID (REQUERENTE)

JAILTON ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARMEM RODRIGUES ALVES DE LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, por intermédio de seu patrono(a), para, no prazo 

de 05 (cinco) dias assinar o termo de compromisso de inventariante, 

conforme decisão de ID 31255671. Paranatinga, 16 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000404-21.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

BERTOLINA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI (REQUERENTE)

JOSE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

LINDAURA ALVES DE LIMA MARQUES (REQUERENTE)

LINDALVA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

MARIA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

MANOEL MESSIAS ALVES LIMA (INVENTARIANTE)

JOAO BOSCO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

JANE LUCIA ALVES DE LIMA DAVID (REQUERENTE)

JAILTON ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM RODRIGUES ALVES DE LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, por intermédio de seu(sua) patrono(a), para, no 

prazo de 30 (trinta) dias comprovar o plano de partilha com a 

concordância dos herdeiros e a quitação do Imposto Transmissão Causa 

Mortis e Doação (ITCD) ou eventual isenção, conforme decisão de ID 

31255671, sob pena de impossibilitar a homologação do arrolamento. 

Segue anexo todo os autos eletrônicos. Paranatinga, 16 de abril de 2020 

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000687-78.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): CARLINDA RODRIGUES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE RURAL ajuizada por CARLINDA 

RODRIGUES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que era casada com MANOEL PAULO SILVA, falecido em 

04/11/2009, o qual era segurado da previdência social. Assim, requer o 

benefício de pensão por morte para receber o valor relativo a um salário 

mínimo a que teria direito, com fundamento nos artigos 16, inciso I, e 74, 

incisos I e II, da Lei nº 8.213/91. Alega, ainda, que sempre laborou no meio 

rural em regime de economia familiar, de forma contínua e também após o 

seu casamento, requerendo o benefício de aposentadoria por idade rural. 

Devidamente citado, o requerido quedou-se inerte. Em audiência de 

instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas da parte autora. É o 

relatório. Fundamento e decido. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. De início, consigo a possibilidade 

de cumulação dos pedidos, nos termos das jurisprudências de nossos 

tribunais: PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

CUMULADA COM PENSÃO POR MORTE - POSSIBILIDADE - 

TRABALHADOR RURAL - SEGURADO ESPECIAL - CÔNJUGE - 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - TEMPO DE SERVIÇO RURAL - 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL - CERTIDÃO DE CASAMENTO - CERTIDÃO DE 

ÓBITO - PROFISSÃO - LAVRADOR - SOLUÇÃO PRO MISERO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUROS DE MORA - FIXAÇÃO 1. 

Consoante inteligência do art. 124 da Lei 8213/91, que trata de cumulação 

de benefícios previdenciários, não há vedação à cumulação de 

aposentadoria por idade com pensão por morte. AC 

1999.01.00.109307-8/MG, Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa 

Moreira, Primeira Turma, 02/08/2004 DJ p.32). 2. É assegurada a pensão 

por morte à companheira e aos filhos menores de trabalhador rural, na 

qualidade de dependentes previdenciários presumidos, nos termos da lei 

de regência. 3. Comprovada a condição de rurícola do instituidor da 

pensão, segurado especial, por início razoável de prova material, 

confirmada por testemunhas, assiste a sua companheira o direito a 

pensão por morte. 4. A qualificação profissional como lavrador, agricultor 

ou rurícola, constante de assentamentos de registro civil constitui início de 

prova material para fins de averbação de tempo de serviço e de 

aposentadoria previdenciária, e é extensível à esposa, adotando, nessa 

hipótese, a solução pro misero. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça 27. 6. Quanto à data inicial do benefício, a Lei n. 8.213/91, em seu 

artigo 49, I, b dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data do 

requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal. (...) 10. 

Apelação da autora parcialmente provida. 11. Remessa oficial desprovida. 

(TRF-1 - AC: 7284 RO 2007.01.99.007284-2, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 13/08/2008, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 26/08/2008 e-DJF1 p.184) 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

VÍNCULOS URBANOS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. PENSÃO POR 

MORTE CUMULADA. POSSIBILIDADE JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)IV. O rol de documentos 

previsto no art. 106 da Lei 8.213/91 é meramente exemplificativo, tendo em 

vista a informalidade do trabalho rural, a escassez de documentação e a 

precariedade das condições de vida dos trabalhadores deste meio. V. 

Conforme entendimento desta Segunda Turma a prescrição deve ser 

reconhecida quando transcorridos mais de cinco anos entre o 

requerimento ou ato administrativo que denegou o benefício e o 

ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. VI. 

Entretanto, esta egrégia Turma também já entendeu que o fato de terem se 

passado mais de 05 (cinco) anos entre o indeferimento administrativo e o 

ajuizamento da ação não obsta que o Judiciário aprecie o pedido 

previdenciário, se a autarquia adentra no mérito da contestação, ficando 

suprida a necessidade de novo requerimento administrativo. (...) IX. A fim 

de evitar a reformatio in pejus, deve ser mantidos os juros de mora a partir 

da citação e a correção monetária desde a época do requerimento 

administrativo, conforme fixado na sentença, na forma do art. 1º-F da Lei 

9.494/97, havendo incidência uma única vez até o efetivo pagamento, dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. X. Honorários advocatícios mantidos no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre valor da condenação, observando-se o disposto na 

Súmula nº 111 do STJ. XI. Apelação improvida e remessa oficial 

parcialmente provida, apenas no que toca ao termo inicial para o 

ajuizamento da ação. (TRF-5 - APELREEX: 00023919720154059999 AL, 

Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/10/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/11/2015) 

Assim, analisando os autos, verifico que o feito conta com o mínimo de 

prova documental, já que a parte requerente juntou apenas a sua certidão 

de casamento, na qual seu marido foi qualificado como lavrador. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 
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sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Não obstante, para a concessão do pedido também é necessário 

comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. É cediço 

que há bem pouco tempo os negócios eram, em sua maioria, feitos 

verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra do homem tinha 

muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos negócios. 

Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio documental, 

que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima citado, os 

trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de documentos 

próprios. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não comprovou o exercício de atividade rural pelo tempo necessário à 

aposentação, requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Do 

mesmo modo, não resta caracterizado que seu marido era segurado 

especial, pois, como dito, o feito conta com apenas um documento a 

instruí-lo. É sabido, ainda, que a prova exclusivamente testemunhal não 

serve à concessão de benefício previdenciário rural, sendo que o 

Superior Tribunal de Justiça inclusive editou um verbete sumular com essa 

orientação. Veja-se: Súmula 149 - A prova exclusivamente testemunhal 

não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção 

de beneficio previdenciário. (Súmula 149, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

07/12/1995, DJ 18/12/1995 p. 44864) Também é esse o entendimento dos 

nossos tribunais: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ RURÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DA ATIVIDADE RURÍCOLA 

INSUFICIENTE. - Apelação cível em face da sentença que julgou 

improcedentes os pedidos apresentados na inicial. - In casu, o cerne da 

demanda está em saber se a autora realmente apresenta a qualidade de 

segurada especial e, nesse ponto, restou claro que não merece prosperar 

a reforma da r. sentença, uma vez que, apesar de a autora, ora apelante, 

sustentar que é segurada especial da previdência social e que exerce 

atividade rural desde os 14 (catorze) anos em regime de economia 

familiar, não houve comprovação da qualidade de segurada especial da 

requerente através das provas carreadas aos autos. - Os documentos 

trazidos os autos mostraram-se insuficientes para servirem como início de 

prova material da atividade rural alegada pela apelante. - Apesar da 

apresentação de prova testemunhal, conforme expressa a Súmula 149 do 

STJ, "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

p r e v i d e n c i á r i o . " ( T R F - 2  -  A C :  0 0 0 0 3 0 8 2 4 2 0 1 7 4 0 2 9 9 9 9  R J 

0000308-24.2017.4.02.9999, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de 

Julgamento: 13/06/2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. 

ARTIGO 143 DA LEI 8.213/91. NORMA TRANSITÓRIA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DE TRABALHOS RURAL. AÇÃO 

TRABALHISTA. COISA JULGADA. EFEITOS. PROVA TESTEMUNHAL NÃO 

BASTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL PELO 

PERÍODO DE 180 MESES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. TUTELA ESPECÍFICA 

REVOGADA. - Remessa oficial não conhecida, por ter sido proferida a 

sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3º, I, afasta a 

exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito 

econômico for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso, a toda 

evidência não se excede esse montante. - A aposentadoria por idade, 

rural e urbana, é garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, § 

7º, inciso II, para os segurados do regime geral de previdência social 

(RGPS), nos termos da lei e desde que obedecidas as seguintes 

condições: "II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 

anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividade s em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;" - A questão relativa à 

comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior 

Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por 

completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ). - De 

acordo com o que restou definido quando do julgamento do REsp. 

1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo 

da controvérsia (CPC, art. 543-C), aplica-se a súmula acima aos 

trabalhadores rurais denominados "boias-frias", sendo imprescindível a 

apresentação de início de prova material, corroborada com provas 

testemunhal, para comprovação de tempo de serviço. - Ressalta-se que o 

início de prova material, exigido pelo § 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91, não 

significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por 

meio de documentos, o exercício de atividade na condição de rurícola, pois 

isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse 

comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova 

testemunhal para demonstração do labor rural. - Contudo, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar, na forma da 

súmula nº 34 da TNU. Admite-se, ainda, a extensão da qualificação de 

lavrador de um cônjuge ao outro. Para além, segundo a súmula nº 73 do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região: "Admite-se como início de prova 

material do efetivo exercício de trabalho rural, em regime de economia 

familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental". - No mais, 

segundo o RESP 1.354.908, realizado segundo a sistemática de recurso 

representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), necessária a 

comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente 

anterior à aquisição da idade. - Em relação às contribuições 

previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, 

sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio 

rural (STJ, REsp 207.425, 5ª Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 

25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; e STJ, RESP n. 

502.817, 5ª Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. 

Ministra Laurita Vaz). - Noutro passo, com relação ao art. 143 da Lei 

8.213/91, a regra transitória assegurou aos rurícolas o direito de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 

(quinze) anos, contados da vigência da referida Lei. Assim, o prazo de 15 

(quinze) anos do artigo 143 da Lei 8.213/91 expiraria em 25/07/2006. – (...) 

Ademais, não obstante o"pseudo-exaurimento"da regra transitória 

insculpida no artigo 143 da Lei n. 8.213/91, para os empregados rurais e 

contribuintes individuais eventuais, fato é que a regra permanente do 

artigo 48 dessa norma continua a exigir, para concessão de 

aposentadoria por idade a rurícolas, a comprovação do efetivo exercício 

de"atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido", consoante § 1º e § 2º do referido dispositivo. - No caso em 

discussão, o requisito etário restou preenchido em 30/10/2014. - Nos 

autos há início de prova material favorável e desfavorável à autora. - 

Ademais, não há início de prova material na ação trabalhista, de modo que 

o tempo de atividade reconhecido naquela Justiça não pode ser acolhido, 

mercê do artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Não consta dos autos nenhum outro elemento de 

prova hábil a confirmar os termos da relação de emprego reconhecida 

pela Justiça do Trabalho. - Por sua vez, as testemunhas afirmaram que 

viram a autora exercendo a faina campesina, por vários anos, sem 

qualquer detalhe ou circunstância. Todavia, os depoimentos não são 

hábeis a comprovar o labor na lide rural por cento e oitenta meses, 

exigidos pelo artigo 25, II, da LBPS. - Não preenchimento dos requisitos 

exigidos à concessão do benefício pretendido. - Invertida a sucumbência, 

condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de 

advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do 

artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 4º, III, do Novo CPC. Porém, fica suspensa a 

exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do referido código, por ser 
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beneficiária da justiça gratuita. - Apelação provida. - Revogação da tutela 

antecipatória de urgência concedida. (TRF-3 - APELREEX: 

00038987920174039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO 

ZACHARIAS, Data de Julgamento: 24/04/2017, NONA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2017) Desse modo, 

considerando que o conjunto probatório jungido nos autos é insuficiente, 

entendo que não restou caracterizado o regime de economia familiar, 

requisito essencial à concessão dos benefícios pleiteados. Consoante às 

lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos 

autos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, 

§1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3° do Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga, data da assinatura eletrônica. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000414-02.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON LOURENCO FERREIRA (AUTOR(A))

JOSE AMARO DA SILVA (TESTEMUNHA)

RENATA ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000414-02.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): NEUTON LOURENCO FERREIRA TESTEMUNHA: RENATA 

ALVES DA SILVA, JOSE AMARO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE RURAL ajuizada por NEUTON 

LOURENÇO FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que era casado com Maria da Gloria de Souza Silva, falecida em 

17/10/2017, o qual era segurada da previdência social. Assim, requer o 

benefício de pensão por morte para receber o valor relativo a um salário 

mínimo a que teria direito, com fundamento nos artigos 16, inciso I, e 74, 

incisos I e II, da Lei nº 8.213/91. Alega, ainda, que sempre laborou no meio 

rural em regime de economia familiar, de forma contínua e também após o 

seu casamento, requerendo o benefício de aposentadoria por idade rural. 

Devidamente citado, o requerido quedou-se inerte. Em audiência de 

instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas da parte autora. É o 

relatório. Fundamento e decido. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. Assim, analisando os autos, 

verifico que o feito conta com o mínimo de prova documental, já que a 

parte requerente juntou apenas documentos em seu nome, ou seja, não há 

nenhum documento em nome da falecida que comprove sua qualidade de 

segurada. A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador rural deva 

comprovar o recolhimento de contribuições para obter os benefícios 

previdenciários. Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham 

exercendo a atividade rural sem verter contribuições ao sistema, 

concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, independentemente de contribuição, bastando 

apenas comprovar o exercício de atividade rural, em número de meses 

idênticos à carência para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima 

de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, 

e idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter 

direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, 

neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima 

exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer trabalhador de 

65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) anos se for 

mulher, reduzindo, contudo em 05 (cinco) anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, § 2º. Não obstante, para a concessão 

do pedido também é necessário comprovar o efetivo exercício da atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por 

meio documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume 

acima citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a 

obtenção de documentos próprios. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de economia 

familiar, tendo em vista que não comprovou o exercício de atividade rural 

pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial à concessão do 

benefício pleiteado. Do mesmo modo, não resta caracterizado que sua 

companheira era segurada especial, pois, como dito, o feito não conta com 

nenhum documento hábil a comprovar sua qualidade de segurada. É 

sabido, ainda, que a prova exclusivamente testemunhal não serve à 

concessão de benefício previdenciário rural, sendo que o Superior 

Tribunal de Justiça inclusive editou um verbete sumular com essa 

orientação. Veja-se: Súmula 149 - A prova exclusivamente testemunhal 

não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção 

de beneficio previdenciário. (Súmula 149, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

07/12/1995, DJ 18/12/1995 p. 44864) Também é esse o entendimento dos 

nossos tribunais: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ RURÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DA ATIVIDADE RURÍCOLA 

INSUFICIENTE. - Apelação cível em face da sentença que julgou 

improcedentes os pedidos apresentados na inicial. - In casu, o cerne da 

demanda está em saber se a autora realmente apresenta a qualidade de 

segurada especial e, nesse ponto, restou claro que não merece prosperar 

a reforma da r. sentença, uma vez que, apesar de a autora, ora apelante, 

sustentar que é segurada especial da previdência social e que exerce 

atividade rural desde os 14 (catorze) anos em regime de economia 

familiar, não houve comprovação da qualidade de segurada especial da 

requerente através das provas carreadas aos autos. - Os documentos 

trazidos os autos mostraram-se insuficientes para servirem como início de 

prova material da atividade rural alegada pela apelante. - Apesar da 

apresentação de prova testemunhal, conforme expressa a Súmula 149 do 

STJ, "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

p r e v i d e n c i á r i o . " ( T R F - 2  -  A C :  0 0 0 0 3 0 8 2 4 2 0 1 7 4 0 2 9 9 9 9  R J 

0000308-24.2017.4.02.9999, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de 

Julgamento: 13/06/2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. 

ARTIGO 143 DA LEI 8.213/91. NORMA TRANSITÓRIA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DE TRABALHOS RURAL. AÇÃO 

TRABALHISTA. COISA JULGADA. EFEITOS. PROVA TESTEMUNHAL NÃO 

BASTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL PELO 

PERÍODO DE 180 MESES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. TUTELA ESPECÍFICA 

REVOGADA. - Remessa oficial não conhecida, por ter sido proferida a 

sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3º, I, afasta a 

exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito 

econômico for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso, a toda 

evidência não se excede esse montante. - A aposentadoria por idade, 

rural e urbana, é garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, § 

7º, inciso II, para os segurados do regime geral de previdência social 

(RGPS), nos termos da lei e desde que obedecidas as seguintes 

condições: "II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 

anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividade s em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;" - A questão relativa à 

comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior 

Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por 

completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ). - De 

acordo com o que restou definido quando do julgamento do REsp. 
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1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo 

da controvérsia (CPC, art. 543-C), aplica-se a súmula acima aos 

trabalhadores rurais denominados "boias-frias", sendo imprescindível a 

apresentação de início de prova material, corroborada com provas 

testemunhal, para comprovação de tempo de serviço. - Ressalta-se que o 

início de prova material, exigido pelo § 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91, não 

significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por 

meio de documentos, o exercício de atividade na condição de rurícola, pois 

isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse 

comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova 

testemunhal para demonstração do labor rural. - Contudo, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar, na forma da 

súmula nº 34 da TNU. Admite-se, ainda, a extensão da qualificação de 

lavrador de um cônjuge ao outro. Para além, segundo a súmula nº 73 do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região: "Admite-se como início de prova 

material do efetivo exercício de trabalho rural, em regime de economia 

familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental". - No mais, 

segundo o RESP 1.354.908, realizado segundo a sistemática de recurso 

representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), necessária a 

comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente 

anterior à aquisição da idade. - Em relação às contribuições 

previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, 

sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio 

rural (STJ, REsp 207.425, 5ª Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 

25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; e STJ, RESP n. 

502.817, 5ª Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. 

Ministra Laurita Vaz). - Noutro passo, com relação ao art. 143 da Lei 

8.213/91, a regra transitória assegurou aos rurícolas o direito de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 

(quinze) anos, contados da vigência da referida Lei. Assim, o prazo de 15 

(quinze) anos do artigo 143 da Lei 8.213/91 expiraria em 25/07/2006. – (...) 

Ademais, não obstante o"pseudo-exaurimento"da regra transitória 

insculpida no artigo 143 da Lei n. 8.213/91, para os empregados rurais e 

contribuintes individuais eventuais, fato é que a regra permanente do 

artigo 48 dessa norma continua a exigir, para concessão de 

aposentadoria por idade a rurícolas, a comprovação do efetivo exercício 

de"atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido", consoante § 1º e § 2º do referido dispositivo. - No caso em 

discussão, o requisito etário restou preenchido em 30/10/2014. - Nos 

autos há início de prova material favorável e desfavorável à autora. - 

Ademais, não há início de prova material na ação trabalhista, de modo que 

o tempo de atividade reconhecido naquela Justiça não pode ser acolhido, 

mercê do artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Não consta dos autos nenhum outro elemento de 

prova hábil a confirmar os termos da relação de emprego reconhecida 

pela Justiça do Trabalho. - Por sua vez, as testemunhas afirmaram que 

viram a autora exercendo a faina campesina, por vários anos, sem 

qualquer detalhe ou circunstância. Todavia, os depoimentos não são 

hábeis a comprovar o labor na lide rural por cento e oitenta meses, 

exigidos pelo artigo 25, II, da LBPS. - Não preenchimento dos requisitos 

exigidos à concessão do benefício pretendido. - Invertida a sucumbência, 

condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de 

advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do 

artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 4º, III, do Novo CPC. Porém, fica suspensa a 

exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do referido código, por ser 

beneficiária da justiça gratuita. - Apelação provida. - Revogação da tutela 

antecipatória de urgência concedida. (TRF-3 - APELREEX: 

00038987920174039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO 

ZACHARIAS, Data de Julgamento: 24/04/2017, NONA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2017) Desse modo, 

considerando que o conjunto probatório jungido nos autos é insuficiente, 

entendo que não restou caracterizado o regime de economia familiar, 

requisito essencial à concessão dos benefícios pleiteados. Consoante às 

lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos 

autos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, 

§1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3° do Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 16 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001010-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE PARANATINGA Paranatinga, 16 de abril de 2020 Ofício nº 

983/2020 Referência: Processo nº 1001010-20.2018.8.11.0044 Espécie: 

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, 

Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Indenização por 

Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, 

Nulidade]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ESTELITA QUIALO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Prezado (a) 

Senhor(a), Por determinação do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de 

Paranatinga-MT, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, cumpre-me 

SOLICITAR a Vossa Senhoria que confirme os créditos realizados na 

Conta Corrente: 516417-6, Agência: 0790 de titularidade da requerente 

ESTELITA QUIALO no Valor: R$ 695,13 (seiscentos e noventa e cinco 

reais e treze centavos) , Data de liberação: Outubro de 2014. 

Atenciosamente, Zélia Alves Bispo da Silva Gestora Judiciária AO (À) 

GERENTE GERAL DO BANCO BRADESCO AGÊNCIA DE 

PARANATINGA-MT SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35731003

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001643-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALDVNA INACIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1001643-94.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: ALDVNA INACIA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de 

retificação de registro civil ajuizado por Aldvna Inacia da Silva visando a 

retificação da certidão de nascimento com a averbação de Casamento no 

Cartório de Costa Rica/MS tendo em vista que, hoje o Distrito de Baús/MS 

pertence a cidade e comarca de Costa Risa/MS e não mais de 

Paranaíba/MS, para que conste a naturalização da parte autora qual seja, 

Três Lagoas/MS. No ID 31012079, o Ministério Público opinou pela 

retificação no assento de nascimento da autora. É o relatório. Fundamento 

e decido. Julga-se a presente questão como base nos artigos 109 e 112 

da Lei n.º 6.015/73, que autorizam a retificação em assentamento no 

Registro Civil. A alteração posterior do nome só é autorizada por exceção 

e motivadamente, conforme previsão do art. 57 da Lei 6.015 /73, que 

assim disciplina: A alteração posterior de nome, somente por exceção e 

motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por 

sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado 

e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 

110 desta Lei. Diante da plausibilidade da pretensão apresentada apta a 

justificar a correção a fim de que os documentos correspondam à 

realidade, observada a farta documentação acostada aos autos, entendo 

possível a retificação, a teor do que estabelece a Lei de Registros 

Públicos: "Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 
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assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório". Ante o exposto, com ressalvas de 

direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do CPC e art. 109 da Lei n.º 6.015/73, e, consequentemente, 

determino a retificação da certidão de nascimento da autora, para 

acrescer o local do seu nascimento, qual seja: Três Lagoas/MS, devendo 

ser averbado o casamento dela no referido assento de nascimento. 

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários. Isento de 

custas e despesas processuais, diante do deferimento da gratuidade da 

Justiça. Publicada e registrada no sistema. Oficie-se ao cartório de 

registro civil competente para a retificação necessária. Após, arquivem-se 

os autos, com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga, 

data da assinatura eletrônica. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000449-25.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SCHFFLER (AUTOR(A))

ARTUR BEYER (TESTEMUNHA)

NERSI JOSE KOWALEWSKI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001502-75.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI HIBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001502-75.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): DERLI HIBNER REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Cumpra-se a decisão retro. Paranatinga, 

16 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001703-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH AROMA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000569-68.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001249-87.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IREMA RESPLANDE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-47.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS AMARAL DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000314-47.2019.8.11.0044. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TEREZINHA DE JESUS AMARAL DA 

COSTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 

249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos 

atos que já foram designados durante o período determinado nas Portarias 

citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se 

normalize. A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da 

Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste 

Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que foram 

cancelados nestes termos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000940-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS ETC. Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre 

as partes litigantes, devidamente representadas, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo. 

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão. Custas e honorários na forma pactuada. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se com as cautelas 

legais. Cumpra-se. Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001015-08.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). d) Após a manifestação das partes ou certificado o 

decurso do prazo, colha-se manifestação do ministério público. 

Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001480-17.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE SOUZA FARIAS (AUTOR(A))

ARILSON DIVINO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA COELHO SANTEIRO OAB - GO40607 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar as partes da Decisão de Agravo de ID 29245397. Paranatinga, 

16 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000263-36.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001107-83.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUZIA DE BRITO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))
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Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000922-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000922-79.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI REQUERIDO: BANCO 

VOTORANTIM S.A. Vistos etc. Afim de buscar a verdade sobre os fatos, 

acolho o pedido do requerido e determino que seja oficiado ao Banco 

Bradesco, agência 0790, conta 0692493-P para que apresente os 

extratos de movimentação bancária da conta da autora, nos períodos 

compreendidos entre a formalização do contrato e a disponibilização dos 

numerários pela ré, ou seja, entre 2012 a 2014. Com a juntada, digam as 

partes no prazo legal. Cumpra-se. Paranatinga, 16 de abril de 2020. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001236-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

NOS TERMOS DA PORTARIA 001/2019/GAB, IMPULSIONO O PRESENTE 

FEITO ÀS PARTES, PARA NO PRAZO LEGAL, ESPECIFIQUEM AS PROVAS 

QUE PRETENDEM PRODUZIR NO PRESENTE FEITO,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000676-49.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que sejam intimados os advogados da parte autora, 

para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação de ID 

30486747.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000984-22.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DO PRADO WEGNER (EXECUTADO)

L. DO PRADO WEGNER - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que INTIMAR o advogado da parte autora, para no 

prazo legal, manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de ID 

27588040.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000904-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para no prazo de 15 dias, manifestar acerca da Petição ID 

31309150.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-77.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para no prazo de 5 dias, apresentar cálculo do débito, conforme 

determinado na sentença ID 31265991.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-92.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 
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IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos 

comprovante de recolhimento das custas iniciais de preparo, bem como 

comprovante de endereço, sob pena de cancelamento da distribuição, 

indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000793-06.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos 

comprovante idôneo de residência, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001610-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BELARMINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARCINA DE SOUZA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000128-24.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MESQUITA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

MARIELA MARIA MESQUITA COSTA (REQUERENTE)

MIRELLA MARIA MESQUITA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para que fique ciente da r. sentença retro.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000075-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. G. D. U. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as primeiras 

declarações.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001253-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 21/01/2020, às 13h:30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001253-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1001253-61.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: INES TAELE CULEME REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifico que houve 

acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente representadas por 

seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o ACORDO entabulado, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão e extingo o feito nos termos do art. 487, inciso III, "b" do CPC. 

Custas e honorários na forma pactuada. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em substituição

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000792-21.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000792-21.2020.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de Ação Civil Pública com pedido de obrigação ode fazer e 

antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo MINISTÉRIOO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em apertada síntese, narra o parquet 

que em vistoria técnica realizada, o IBAMA constatou que a requerida 

desmatou 180 hectares de floresta da Amazônia Legal, em área de 

reserva legal da propriedade Fazenda Cristo Rei, sem autorização do 

órgão ambiental competente, consoante relatório de apuração de infração 

administrativa ambiental e auto de infração nº 9195406-E. Nesse sentido, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para o fim de determinar à 

empresa requerida que (i) se abstenha de utilizar a área afetada em suas 
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atividades, (ii) adote perante os órgão ambientais todos os procedimento 

necessário à regularização ambiental da sua propriedade, (iii) seja oficia à 

SEMA para a realização de vistoria e fiscalização da antecipação da 

tutela, (iv) inverter o ônus da prova em desfavor do réu. Com a exordial 

aportou documentos pessoais, matrículas, fotografias, entre outros. I – DA 

TUTELA DE URGÊNCIA. I. 1. – Da suspensão das atividades na área 

degradada De elementar conhecimento que a tutela de urgência é medida 

cabível quando houver prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações da requerente, conforme exigência do art. 300, do Código de 

Processo Civil. Assim, quis o legislador que a antecipação do provimento 

jurisdicional ficasse vinculada à plausibilidade do direito invocado pela 

parte autora. Apenas naqueles casos em que a parte requerente pudesse 

demonstrar, através de prova inequívoca, a probabilidade de uma 

sentença favorável é que se autorizaria ao juiz pronunciar-se 

antecipadamente sobre o mérito da causa. Tal providência, porém, não 

depende única e exclusivamente da qualidade das alegações iniciais. 

Incumbe à parte autora, ainda, demonstrar que o simples trâmite 

processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação. 

No caso dos autos, preambularmente, imperioso mencionar quanto a via 

eleita pelo Ministério Público no tocante ao direito ambiental aventado. 

Como cediço, o direito ambiental encontra sua base no artigo 225 da 

Constituição Federal, o qual preceitua que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de interesse que 

transcende a esfera puramente individual, pertencente à toda a 

coletividade e classificado pela doutrina na categoria de direito 

fundamental de terceira geração. Diante desse amplo espectro, 

enquadra-se no vértice dos direitos difusos, ou seja, daqueles que não 

comportam individuação em decorrência da indeterminabilidade dos 

sujeitos que estão sob sua titularidade. Sobre o tema, oportuno mencionar 

a lição de Paulo Afonso Leme Machado: “(...) O direito ao meio ambiente é 

de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo 

‘transindividual’. Por isso, o direito ao meio ambiente entra na categoria de 

interesse difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se espraiando 

para uma coletividade indeterminada”. (in DIREITO AMBIENTAL 

BRASILEIRO, 15ª. ed., rev., atual e amp., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

118). Nesse sentido, confira-se ainda o seguinte excerto extraído de 

julgado emanado pelo excelso Supremo Tribunal Federal: “(...) Na 

realidade, o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa 

jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo e afirmação 

dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não 

ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido 

verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social”. (MS n.º 

22164, Tribunal Pleno, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJ 17/11/95). 

Não obstante o uso do meio ambiente seja outorgado pela Carta Magna a 

todos os cidadãos, cumpre esclarecer que a tutela jurídica visando a 

proteção do direito ambiental coletivo atrai o uso de instrumentos 

processuais próprios, criados pelo legislador e com particularidades 

específicas, como a ação civil pública ambiental, o mandado de segurança 

coletivo ambiental e o mandado de injunção ambiental. Neste influxo de 

ideias, tem-se que, muito embora o fumus boni iuris encontrar-se 

evidenciado por intermédio dos relatórios técnicos e Auto de Infração nº 

9139024- E e 9139023-E (04/09/2017), bem como Termo de Embargo nº 

750779-E (05/09/2017), entendo que não há na exordial elementos 

suficientes à justificar a prematura intervenção judicial por meio da 

antecipação dos efeitos da tutela em relação ao embargo/suspensão das 

atividades realizadas naquele local. No ponto que justifica a necessidade 

de antecipar a tutela, o órgão ministerial manteve-se omisso quanto à 

demonstração da necessidade de embargar qualquer atividade realizada 

pelos requeridos no local da área degradada. Isso porque, conforme se 

demonstra dos documentos colacionados junto à inicial, o dano na área 

teria ocorrido ainda em 06.03.2018, não tendo informações 

contemporâneas acerca de eventual recuperação da área, tampouco 

quais atividades efetivamente são exercidas no local. Para ter certeza 

acerca da natureza e extensão do dano, seria necessária a realização de 

perícia e, a partir daí se verificar a necessidade de medida acautelatória 

de urgência de forma mais profunda e de intervenção específica. Nesta 

esteira, pelos mesmos argumentos acima esposados, tem-se que o 

periculum in mora também não encontra-se presente em relação a este 

primeiro pedido, uma vez que, embora haja indícios de desmatamentos 

realizados irregularmente, sem a devida licença ambiental, a autuação foi 

lavrada no ano de 2018 e a presente ação civil pública foi protocolada 

somente em abril de 2020, não havendo notícias quanto a realização de 

novos desmatamentos na área por parte do requerido. Nessa linha de 

intelecção, se não há prova acerca da continuidade do desmatamento e 

novos prejuízos ao meio ambiente ou no decorrer do período que permeia 

a autuação e o ajuizamento da ação, não há perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação que justifique a paralisação da atividade econômica 

desenvolvida pela empresa requerida na área. I.2 – Da apresentação de 

Plano de Recomposição da Área Degradada (PRAD) Por outro lado, 

considerando os princípios da precaução e prevenção que regem o direito 

ambiental, como balizadores das atividades humanas que interfiram no 

meio ambiente, de modo a antecipar à ocorrência de danos e agressões 

ambientais, muitos dos quais irreversíveis ao meio ambiente, se mostra 

necessária a adoção de outras medidas acautelatórias que eliminem ou 

minimizem os danos, diversos da paralisação das atividades econômicas 

da empresa. Quanto ao pedido de apresentação de plano de recuperação 

da área através de execução do Plano de Recuperação de Área 

Degradada – PRAD, esta se mostra medida imperiosa cuja justificativa 

encontra-se na patente comprovação da degradação perpetrada à época 

dos fatos. A jurisprudência sobre o assunto é no sentido acima exposto, 

conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE ATEAR FOGO EM ÁREA RURAL DE 

EXPLORAÇÃO ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA 

-OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSETER-SE DE ATEAR FOGO 

-OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA -DANO 

AMBIENTAL COMPROVADO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO 

PROVIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. É cabível antecipação dos efeitos 

da tutela desde que presentes os requisitos previstos no art. 273, do 

Código de Processo Civil. Mesmo que presente o perigo da 

irreversibilidade do provimento é possível o deferimento da tutela 

antecipada se a alegação é verossímil e há receio de dano irreparável. 

Dano ambiental comprovado em área rural de exploração econômica, 

possibilidade de dano irreparável.” (Agravo de Instrumento nº 

110600/2008, TJ/MT, 3ª câm. Cível, Rel. Des. José Tadeu Cury) E ainda: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) As medidas antecipatórias autorizam o 

contraditório diferido, que garante a manifestação da parte adversa após 

a prolação da antecipação de tutela. (ut ementa do Acórdão do AI nº 

70067871483, julgado pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal). In casu , o... 

contexto probatório que emerge dos autos denota a prática de atos 

nocivos ao meio ambiente e à ordem urbanística (prolongamento de via 

pública e desmembramento irregular do solo urbano) realizados sem o 

devido licenciamento ambiental e em afronta aos ditames da Lei nº 

6.766/79. Somado a isso, o mesmo contexto evidencia a existência de 

indícios da prática de atos simulados pelo Município de São Francisco de 

Paula com o intuito de beneficiar terceiro, bem assim a inobservância do 

dever de fiscalização por parte do poder público, fatores suscetíveis de 

concorrer à configuração do dano ambiental descrito na exordial desta 

Ação Civil Pública. Assim, presente a verossimilhança e plausibilidade das 

alegações esgrimidas pelo Parquet, é cabível o deferimento de medida 

antecipatória de tutela visando à realização de PRAD para apurar 

possíveis danos ambientais causados e propiciar sejam sanados ou 

mitigados de forma célere. Decisão interlocutória mantida, pois direcionada 

ao resguardo e observância das normas de proteção ambiental, as quais 

exigem a adoção de providências adequadas e pertinentes destinadas à 

preservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, para as 

presentes e futuras gerações (CF/88, art. 225). RECURSO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077753200,... Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado 

em 29/11/2018). (TJ-RS - AI: 70077753200 RS, Relator: Miguel Ângelo da 

Silva, Data de Julgamento: 29/11/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2018) Desta feita, 

comprovada a ocorrência do dano ambiental pelo desmatamento, por 

intermédio de fiscalização realizada pelo IBAMA, o reflorestamento via 

elaboração do plano de recuperação de área degradada é medida 

impositiva. Urge salientar que, muito embora nesta fase a suspensão das 

atividades no local seja excessiva ao caso concreto, bem como 

suficientes, a priori¸ as demais medidas acautelatórias, caso estas não 

surtem efeitos de proteção esperados, será considerado satisfeito o 

peliculum in mora para também deferir o pedido de suspensão das 

atividades agropecuária do requerido. Diante do exposto, presentes os 

requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro parcialmente a 

tutela de urgência vindicada. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
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Além dos pedidos apresentados em sede de antecipação dos efeitos da 

tutela, o Ministério Público também pleiteia a inversão do ônus da prova. De 

início, verifica-se o pedido de inversão do ônus da prova reveste-se de 

caráter preferencial para possibilitar às partes a devida produção de 

provas. Quanto a este requerimento, tem-se que, com fundamento nos 

princípios da precaução e prevenção, e através da interpretação 

conjugada dos artigos 6º, inciso VIII, e 117, ambos do CDC, entendo ser 

aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, 

especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente. 

Ressalte-se que apesar das lides ambientais não contarem com regra 

própria, a jurisprudência predominante atualmente vem sinalizando acerca 

da possibilidade de seu deferimento tendo em vista tratar-se de demanda 

coletiva em favor do meio ambiente, incumbindo ao suposto causador do 

dano demonstrar que a sua conduta esta em conformidade com as 

determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução. De 

inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado, vê-se: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS 

AMBIENTAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 

7.347/1985. ENCARGO DEVIDO A FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVOS DO 

CPC. DESCABIMENTO. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. PRINCIPIO DA PRECAUÇÃO. 1. (...) 2. diante da 

disposição especifica na lei das Ações Civis Públicas (art. 18 da lei 

7.347/1985), afasta-se aparente conflito de normas com os dispositivos 

do Código de Processo Civil sobre o tema, por aplicação do principio da 

especialidade. 3. Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio estado, 

responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito 

ao principio da precaução. precedentes. 4. Recurso Especial não provido”. 

(STJ - RESP: 12 37893 SP 2011/0026590-4, REL. MIN. ELIANA CALMON, 2 

TURMA, DJE 01 /10/2013) “RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU 

MITIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA EVENTUAL EMENDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. 1 - Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a 

inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, 

bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade 

exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária 

todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade 

do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos 

socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento. 2 -Antes 

de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte 

autora a emende, conforme preconizam os artigos 321 e 801 do CPC, o 

que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a 

emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente 

tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá 

indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar 

o vício. (Ap 136032/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” (TJ-MT - APL: 

000247026201681100131360322016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) Assim, 

entendo necessária a inversão do ônus da prova, conforme pleiteado pelo 

Órgão Ministerial. III – DA DEMAIS DISPOSIÇÕES Desta feita, defiro 

parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela e determino ao requerido 

que: a) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas 

vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, 

bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva 

legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC); b) Acoste aos autos, no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Programa de Recomposição de Áreas 

Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente 

indicadas pela SEMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); Por outro lado, com fulcro no artigo 373, § 3º, do Código 

de Processo Civil, decreto a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, 

vislumbrando a possibilidade de decisão pelas próprias partes, determino 

a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta comarca. Por conseguinte, intime-se a parte 

requerente, na pessoa de seu advogado, e cite-se a parte requerida, com 

a faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que compareçam à audiência a 

ser designada, acompanhadas de seus respectivos causídicos, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ainda, em relação à parte 

requerida, consigne que a própria deverá apresentar contestação, no 

prazo previsto no art. 335, do CPC, sob pena de incorrer em revelia 

(NCPC, art. 344). Havendo desinteresse pelos requeridos na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º, do CPC). Por derradeiro, conste 

no mandado que o não comparecimento injustificado das partes à 

audiência prévia de autocomposição será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça culminando na aplicação de multa, nos termos do art. 

334, § 8º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000813-31.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SALETE PETROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000813-31.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação de indenização por 

danos morais e materiais ajuizada por SIRLEI SALETE PETROLI em face de 

BANCO BRADESCO S/A, ambos já devidamente qualificados nos autos. 

Narra a parte autora que é correntista do banco requerido, sendo que 

realizou contrato de aplicação financeira no dia 10.10.2018 no valor de R$ 

13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos) a ser 

resgatado quando bem entendesse sem necessidade de demais 

formalidades. Ocorre que no início do mês de fevereiro fez o primeiro 

contato com o gerente do requerido para resgatar o valor aplicado, sendo 

informado que o contrato havia desaparecido. Informa que tentou contato 

com o banco semanalmente, porém o valor não lhe foi restituído, 

oportunidade em que em 02.04.2019 fez uma notificação extrajudicial para 

o requerido, tendo sido negado o protocolo. Relata que a notificação 

extrajudicial foi recebida somente no dia 05.04.2019 oportunidade em que 

o gerente entregou proposta substitutiva ao contato “Perdido”, alegando 

que o resgate se daria de 08 a 10 dias. Ressalta que o resgate foi 

realizado somente no dia 21.05.2019. Desta feita, requereu a autora a 

procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de R$ 

13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos) a título de 

danos matérias e danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, pugnando, no 

mérito pela improcedência da açã. Sobreveio impugnação à contestação. 

Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a 

garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo 

que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser 

apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que as partes, devidamente 

intimadas, ressaltaram não terem mais provas a produzirem, bem como o 

conjunto probatório apresentado ser suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 523 de 783



magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Dessa forma, conheço o pedido julgando antecipadamente a 

lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. III – DA 

PRELIMINAR III.1. – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Necessária se faz 

a apreciação da preliminar de falta de interesse processual, tecendo 

considerações sobre a condição da ação que se compõe de dois 

aspectos, traduzidos no binômio necessidade/utilidade ou como preferem 

alguns, necessidade/adequação. Sobre o assunto, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: “O interesse de agir, que é instrumental e secundário, 

surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao 

interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse 

processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação” (in Curso de Processo Civil, vol. I, Rio de 

Janeiro: Forense, 1990, pág. 59). Com efeito, o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo seja 

útil sob o aspecto prático. Essa necessidade tanto pode decorrer de 

imposição legal quanto da negativa da parte ex adversa em cumprir 

espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de 

determinado resultado. O interesse processual nasce, desta feita, da 

necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio 

adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista 

processual. É necessário esclarecer que a presença do interesse 

processual não determina a procedência do pedido, mas apenas viabiliza 

a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse 

sentido quanto no sentido oposto, de improcedência. Desta feita, 

verifica-se que a requerente possui interesse processual, uma vez que a 

ação adotada mostra-se adequada para a apreciação do objeto em litígio, 

razão pela qual afasto a preliminar aventada. IV – DO MÉRITO De início, 

vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, 

igualmente, a parte ré subsuma-se ao conceito especial do art. 3º do 

referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a 

apuração de 04 (quatro) elementos: a conduta, um resultado danoso, nexo 

de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, 

por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa. 

A propósito, observa Maria Helena Diniz: “Para que se configure o ato 

ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento do agente” (in Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª 

Ed. 1999, p. 169). Não menos cediço que a responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou 

seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado. Trata-se da 

responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Esse 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Assim é 

também porque se aplicam à hipótese as regras da presunção de boa-fé 

objetiva em relação ao consumidor e a inversão do ônus da prova, em 

virtude da relação jurídica travada entre as partes ser de natureza 

consumerista, visto que a parte autora é a destinatária final dos serviços 

prestados pelas empresas requeridas, que o faz de forma contínua e 

habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo assim 

com que as partes se enquadrem perfeitamente nos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive como já pacificado perante o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297 compete à requerida ter 

produzir prova documental capaz de demonstrar que, no presente caso 

concreto, não houve falha no serviço prestado por ela. E, sob tal 

diapasão, forte na exegese do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que 

a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela 

reparação dos danos impingidos ao consumidor. A doutrina e 

jurisprudência pátria tem entendido que a responsabilidade da empresa no 

evento que causou os danos suportados pela parte requerente, ou seja, a 

manutenção indevida de seu nome nos bancos de dados restritivos de 

crédito, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Nessa esteira, é necessário registrar que no caso 

vertente, em que pese a parte demandante alegue a irregularidade na 

demora do resgate da aplicação, verifica-se que sua pretensão, na 

verdade, é indenizatória pelos danos morais e materiais supostamente 

experimentados. Na espécie, a ação é parcialmente procedente. Explico. 

Em síntese, insurge-se a parte consumidora com relação à demora no 

resgate da aplicação financeira que fora investida pleiteando danos 

morais e materiais decorrentes. No caso, a parte ré deixou de trazer 

qualquer documento capaz de corroborar suas alegações ou de refutar 

as do autor, uma vez que demorou injustificadamente no repasse da 

aplicação quando fora solicitada. Noutro ponto, oportunizado o 

contraditório, o banco requerido não trouxe aos autos nenhum documento 

que demonstrasse data prevista para o resgate dos valores, de modo que 

o requerimento da parte autora deveria ter sido cumprido em prazo 

razoável. Ora, tratando-se de relação de consumo, incumbiria ao réu elidir, 

satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos 

moldes do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com 

o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o réu 

não se desincumbiu do ônus probatório a ele imposto, de modo a tornar 

incontroversos os fatos deduzidos pelo autor, passando-se à análise de 

seus pedidos indenizatórios. Nesse passo, quanto aos danos morais, 

conclui-se pela sua configuração, uma vez que esses existem e decorrem 

dos transtornos incomuns e anormais acometidos ao autor, causados pela 

demora excessiva e injustificada na liberação de seu crédito. Quanto aos 

critérios para fixação da indenização moral, deve-se levar em conta duas 

diretrizes diversas, a saber, a atenuação da desonra e dos transtornos 

sofridos pela parte lesada, bem como a prevenção de novas condutas da 

mesma natureza em face de outros consumidores: “(...) O valor do dano 

moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de 

enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de 

prevenção da reincidência da conduta lesiva.'(STJ - 2ª T. - AgRg no Ag 

1259457/RJ - Rel. Min. Humberto Martins - j. 13.04.2010 DJe 27.04.2010). 

Ademais, critérios como a própria extensão e repercussão do dano, a 

condição econômico-financeira das partes e, ainda, razoabilidade e 

proporcionalidade devem ser observados: 'Agravo regimental. Recurso 

especial não admitido. Indenização. Inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes. Danos morais. 1. O Tribunal sopesou adequadamente o 

poderio econômico do banco e o abalo moral e social sofrido pelo 

agravado, assim como a extensão dos danos e a gravidade do ilícito 

cometido pelo agravante. Observados, na origem, os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. 2. Agravo regimental desprovido.' (STJ 

- 3ª T. - AgRg no Ag 406.425/DF - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito 

- j. 03.12.2001 - DJU 18.03.2002, p. 252). Destarte, considerando a 

perturbação da tranquilidade psíquica da autora, a notória capacidade 

econômico-financeira do réu, a insistência deste na defesa da prática de 

ato lícito, bem como a prevenção de novas condutas, sopesando ainda a 

extensão e repercussão do dano, reputa-se satisfatória a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) como tutela jurisdicional satisfatória e razoável. 

Por outro lado, não restou satisfatoriamente demonstrado os danos 

materiais alegados da autora, tendo em vista que não é razoável 
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considerar outras dívidas suportadas por esta condicionada ao resgate do 

investimento. III – DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente 

procedente a presente ação para condenar a requerida ao pagamento de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em 

favor do requerente, quantia a ser corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir do arbitramento, a teor da Súmula nº 362 do STJ, acrescida de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida, nos 

termos da Súmula nº 54 do STJ. Por corolário, condeno, também, a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2º, do 

NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 

15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000615-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVIDADE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000615-28.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, Cuidam-se os 

presentes autos de ação declaratória de repetição de indébito intentado 

por NATIVIDADE DA SILVA ARAÚJO contra ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, determinada a 

intimação da parte autora para promover a emenda à inicial para realizar o 

pagamento das custas, esta permaneceu inerte. É a síntese do 

necessário. Diante do exposto, considerando o não atendimento a 

intimação da parte autora, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso 

IV, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos jurisprudenciais[1]. Transitada em julgado a 

presente sentença e, em nada sendo pleiteado pelas partes no prazo de 

15 (quinze) dias, arquivem-se os autos, com observação das 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

L e g a l  [ 1 ]  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 6 3 1 2 7 5 2 2 0 1 7 4 0 4 9 9 9 9  

5063127-52.2017.4.04.9999, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, 

Data de Julgamento: 27/03/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001335-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001335-92.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por 

GILMAR DE SOUZA FRANCO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos já devidamente qualificados nos autos. Narra o autor que o 

requerido constituiu a CDA n. 201786452 num débito de R$ 2.431,58 (dois 

mil e quatrocentos trintas reais e cinquenta oito centavos). Informa que 

realizou o pagamento do débito, devidamente corrigido e acrescido de 

multa, na data 28 de março de 2018, sendo que o título fora protestado 

pelo Cartório e Serviço Notarial de Paranatinga, e até o presente momento 

o protesto não fora retirado. Desta feita, requereu a autora a procedência 

da ação para declarar a inexistência do débito e condenação do requerido 

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. 

Preenchidos os requisitos, fora deferida a antecipação dos efeitos da 

tutela (Ref. 17342811). Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, pugnando, no mérito pela improcedência da ação (Ref. 

18088867). Sobreveio impugnação à contestação à Ref. 20574608. 

Instadas a se manifestarem acerca das provas que pretenderiam produzir, 

ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que as partes, devidamente intimadas, 

ressaltaram não terem mais provas a produzirem, bem como o conjunto 

probatório apresentado ser suficiente para a apreciação da pretensão, 

pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir 

a lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço o pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. III – DO MÉRITO Pleiteia o 

requerente pela declaração de inexistência de débito em relação à CDA 

formalizada pelo requerido, uma vez que mesmo esta já tendo sido 

adimplida, o título fora protestado pelo Cartório de Serviço Notarial de 

Paranatinga. De acordo com a documentação coligida na inicial, a parte 

requerente não produziu provas capazes de corroborar a afirmação de 

que permanece a cobrança de CDA já adimplida. É possível verificar do 

documento carreado na Ref. 18088871, retirado do site da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, que o débito objeto da CDA foi adimplido 

e baixado. Não há qualquer documento atualizado que demonstre a 

permanência da cobrança ou inscrição do débito em certidão negativa. 

Sabe-se que a irresignação da autora constitui na permanência do 

protesto da CDA, eis que, consta do documento supramencionado que 

houve protesto do título e não houve pagamento das custas cartorárias. 

Contudo, o autor não demonstrou nos autos que o mencionado protesto 

tenha sido indevido, ou seja, que tenha ocorrido após o adimplemento da 

dívida. Neste caso, tratando-se de protesto regular, é incumbência do 

devedor, eis que é o interessado em solicitar a baixa da restrição, 

mediante o pagamento do emolumentos devidos, conforme disposto pelo 

art. 26 da Lei nº 9.492/1997. A causa de pedir reside na manutenção 

indevida do protesto de título, com fulcro no adimplemento da obrigação e, 

demora do requerido em efetivar a baixa da pendência restritiva, o que 

haveria ensejados reflexos negativos à parte autora. Em seu art. 236 da 

Constituição Federal estabelece: “Art. 236 - Os serviços notariais e de 

registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 

Público. § 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade 

civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 

definirá a fiscalização de seus atos pelo § 2º - Lei federal estabelecerá 

normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados 

pelos serviços notariais e de registro.” Nesse sentido a Jurisprudência, 

com destaque acrescido: “APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL - DÍVIDA DE 

IPTU - PROTESTO DA CDA E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - PAGAMENTO COM ATRASO - REGULARIDADE DO PROTESTO 

- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR - MANUTENÇÃO APÓS 

O PAGAMENTO DA DÍVIDA - BAIXA DO PROTESTO E DA INSCRIÇÃO NA 

SERASA IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO DEVEDOR - ATO ILÍCITO INEXISTENTE - 

NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Em caso 

de protesto já lavrado, compete ao devedor, quando da quitação da dívida, 

diligenciar a obtenção da carta de anuência de modo a apresentá-la ao 

Tabelionato para o cancelamento do ato e, consequentemente, a retirada 

do nome em órgão de restrição ao crédito, sobretudo quando o débito foi 

pago com atraso e após a notificação do protesto. Dessa forma, quitado o 

débito após a notificação do protesto do título, o seu não cancelamento, 

nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 6.690/79, afasta qualquer 

responsabilização do credor por eventuais danos morais.” (TJ-SC - AC: 

633329 SC 2007.063332-9, Relator: Rui Fortes, Data de Julgamento: 

27/08/2009, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 
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Apelação Cível n. , de Porto Belo) A Súmula 548 editada pelo STJ preceitua 

que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a 

partir do integral e efetivo pagamento do débito”. No entanto, a regra 

aplica-se aos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) exclusivamente 

e, não aos serviços notariais, conforme intenta a parte autora. A Lei nº 

9.492 de 10 de setembro de 1997, define competência, trata dos serviços 

concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá 

outras providências. Nesse sentido, conforme previsto no art. 26, “o 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado”. Desse 

modo, quando o art. 26 da Lei n.º 9.492/1997 preceitua que o 

cancelamento do registro de protesto pode ser solicitado por qualquer 

interessado, a melhor interpretação é a de que o principal interessado é o 

devedor, de forma que a ele cabe, em regra, o ônus do cancelamento. 

Logo, a súmula 548 do STJ não se aplica a baixa de protesto de títulos, 

pois a legislação vigente alusiva ao protesto de título preceitua que, após o 

pagamento efetivado, o interessado deve requerer a baixa junto ao 

Cartório Tabelionato de Protestos. Ressalte-se, portanto, que cabe ao 

devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa 

do protesto em cartório, sendo irrelevante se a relação era de consumo 

(STJ. 4ª Turma. REsp 1.195.668/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 11/9/2012). Nos termos do Art. 26, § 5º “o 

cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por 

seus Substitutos ou por Escrevente autorizado” e, logicamente isso deve 

se operar após a solicitação do interessado, que conforme amplamente 

difundido na fundamentação, é o devedor em se tratando de protesto 

legítimo. A parte autora declarou na petição inicial que o débito fora pago 

em atraso, sendo evidente que a parte autora deu causa à inclusão do 

protesto de título pois deixou de honrar com o pagamento em tempo hábil 

e, exatamente por isso o protesto é lícito em sua origem. Consigne-se mais 

uma vez que, em se tratando de protesto de título, é indubitável que 

incumbe ao devedor do título efetuar o respectivo pagamento da dívida 

para fazer jus à respectiva baixa, mediante solicitação dele próprio e, se 

fosse necessário deveria solicitar junto ao devedor a emissão de Carta de 

Anuência para esta finalidade. De inteira pertinência ao tema versado, 

colaciono o seguinte julgado: “RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO 

CARTORÁRIO. ADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE À APRESENTAÇÃO DO 

TÍTULO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. LEI Nº 9.492/97. 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. PRETENSÃO 

CONDENATÓRIA IMPROCEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. 

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. À luz da exegese 

do disposto no art. 517 do Código de Processo Civil, a fim de evitar 

violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão 

de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, 

vedando-se, nessa quadra, a apreciação de questões não suscitadas 

oportunamente, tais como a alegação de que teria a requerente solicitado 

à instituição financeira, um ano após a quitação, a expedição da carta de 

anuência, matéria levantada pela consumidora apenas em grau de 

recurso.2. Consoante dicção do art. 26 da Lei nº 9.492/97, o 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.3. 

Tendo sido regularmente submetido o título a protesto, posto que 

protocolizado em 13/06/2012 (fls. 30/32), ao passo que o adimplemento da 

dívida somente teria ocorrido em 14/06/2013 (fl. 33), competiria ao 

devedor, interessado precípuo, após satisfeito o crédito, diligenciar 

perante o registro público, com vistas ao cancelamento da anotação 

respectiva. Precedentes do STJ .4. Recaindo sobre o devedor o ônus de 

providenciar a baixa do protesto, cuja apresentação do título em cartório, 

pelo credor, se deu de forma legítima, quando ainda remanescia 

inadimplida a obrigação, não pode a sua prolongada manutenção ser 

considerada ato ilícito, imputável ao credor/apresentante e hábil a render 

ensejo ao dever de indenizar os danos morais alegadamente advindos de 

tal circunstância.5. Apelo parcialmente conhecido e desprovido. Arcará a 

recorrente vencida com o pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade resta sobrestada, uma vez que beneficiado pela gratuidade 

de justiça, que ora se concede, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. 

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões”.

(Acórdão n.850728, 20140111029173ACJ, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/02/2015, Publicado no DJE: 

26/02/2015. Pág.: 171) Evidente que a culpa exclusiva da vítima (parte 

autora) serve para afastar por completo a imputação de responsabilidade 

do requerido, pelo que o pleito inicial improcede na íntegra, para os 

devidos fins de direito. Sem mais delongas, a ação é pela improcedência. III 

– DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do novel Código de Processo Civil, torno insubsistente a tutela 

antecipada concedida, revogando-a, e julgo improcedente a presente ação 

declaratória de inexistência c/c pretensão indenizatória. Por fim, condeno 

a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, suspendo a 

exigibilidade da cobrança, porquanto parte autora é beneficiária da 

gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação 

das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos 

autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001838-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte autora dos termos da r. decisão proferida no ID 31224566.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001326-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVANA GREGÓRIO LIMA - MT0009539A, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 28/01/2020 às 

14h00, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-16.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte promovida para, querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso inominado juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-24.2017.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI T.P.RAUBER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZINES DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte autora dos termos da r. sentença proferida no ID 29760026.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-72.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA VAZ DA SILVA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO(A))

FELIPE DE ALBUQUERQUE SARMENTO BARBOSA OAB - AL7407 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 26812436.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-65.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIZ DUCATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte autora dos termos da r. sentença proferida no ID 29794181.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000609-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SOUZA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1000609-21.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: JOSINEI SOUZA ALVES 

EXECUTADO: VIVO S.A. Manifestem-se as partes acerca da certidão de 

ID 31268153, em 15 dias. PARANATINGA, 15 de abril de 2020. Fabricio 

Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010683-20.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE KREMER RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VIACAO XAVANTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA OAB - MT25845/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA OAB - GO28339 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010683-20.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: JACQUELINE KREMER RAMOS 

EXECUTADO: EXPRESSO RUBI LTDA Com a finalidade de oportunizar o 

contraditório e ampla defesa, manifeste-se a parte autora acerca da 

petição de ID 31244617, em 15 dias. PARANATINGA, 16 de abril de 2020. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000588-74.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO OAB - GO53616 (ADVOGADO(A))

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - 445.445.961-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE OLIVEIRA NETO (LITISCONSORTE)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO 

- GO53616,, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 20/07/2020 Hora: 14:20, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000788-81.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ROBERTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000788-81.2020.8.11.0044. Vistos, Cuida-se de reclamação ajuizado por 

VANESSA ROBERTA DA SILVA em face do ESTADO DO MATO GROSSO 

E ENERGISA MATO GROSSO, ambos já qualificados nos autos. Em breve 

síntese, a requerente assevera ser consumidora de energia elétrica, 

incidindo sobre a cobrança do serviço o tributo do ICMS, o qual possui 

ingerência, inclusive, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transporte 

(TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o qual 

argumenta ser ilegal, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, 

objetiva a declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre 

a TUSD e a TUST das faturas de energia elétrica de sua titularidade, bem 

como seja determinada a discriminação das tarifas em todas cobranças, 

nos termos da Resolução Homologatória da ANEEL nº 1.506/2013. 

Requerer a concessão de tutela a fim de que, haja incidência do ICMS 

apenas sobre a demanda de energia efetivamente utilizada, bem como a 

suspensão dos encargos com distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS. É a síntese do 

necessário. Sobreveio decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, 

do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais 
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números 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e EREsp n. 1.163.020/RS, afetado 

ao rito dos repetitivos, sob o Tema número 986, em que houve a 

determinação da suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada na 

seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso 

do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". Inclusive, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em cumprimento 

com o que foi ordenado pelo STJ, suspendeu todos os processos em 

tramite que afetam a matéria apreciada, vê-se: PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – BASE DE CÁLCULO PARA 

COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos 

exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, 

notadamente a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao 

direito da Recorrente, a manutenção do decisum agravado é medida que 

se impõe, considerando, ademais, a determinação para a suspensão de 

todos os processos em que se discute a legalidade do ICMS sobre as 

Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão(TUT) e Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD). (Número Único: 1012500-11.2017.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206), Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, 

Publicado em: 05/09/2018, Julgado em: 20/08/2018). Pelo exposto, em 

razão das determinações dos acórdãos e do contido no artigo 1.036, § 1º 

do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do Resp nº 1.163.020/RS. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e 

ss. do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000787-96.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000787-96.2020.8.11.0044. Vistos, Cuida-se de reclamação ajuizado por 

MARLENE DA SILVA em face do ESTADO DO MATO GROSSO E 

ENERGISA MATO GROSSO, ambos já qualificados nos autos. Em breve 

síntese, a requerente assevera ser consumidora de energia elétrica, 

incidindo sobre a cobrança do serviço o tributo do ICMS, o qual possui 

ingerência, inclusive, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transporte 

(TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o qual 

argumenta ser ilegal, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, 

objetiva a declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre 

a TUSD e a TUST das faturas de energia elétrica de sua titularidade, bem 

como seja determinada a discriminação das tarifas em todas cobranças, 

nos termos da Resolução Homologatória da ANEEL nº 1.506/2013. 

Requerer a concessão de tutela a fim de que, haja incidência do ICMS 

apenas sobre a demanda de energia efetivamente utilizada, bem como a 

suspensão dos encargos com distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS. É a síntese do 

necessário. Sobreveio decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, 

do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais 

números 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e EREsp n. 1.163.020/RS, afetado 

ao rito dos repetitivos, sob o Tema número 986, em que houve a 

determinação da suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada na 

seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso 

do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". Inclusive, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em cumprimento 

com o que foi ordenado pelo STJ, suspendeu todos os processos em 

tramite que afetam a matéria apreciada, vê-se: PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – BASE DE CÁLCULO PARA 

COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos 

exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, 

notadamente a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao 

direito da Recorrente, a manutenção do decisum agravado é medida que 

se impõe, considerando, ademais, a determinação para a suspensão de 

todos os processos em que se discute a legalidade do ICMS sobre as 

Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão(TUT) e Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD). (Número Único: 1012500-11.2017.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206), Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, 

Publicado em: 05/09/2018, Julgado em: 20/08/2018). Pelo exposto, em 

razão das determinações dos acórdãos e do contido no artigo 1.036, § 1º 

do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do Resp nº 1.163.020/RS. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e 

ss. do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000785-29.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000785-29.2020.8.11.0044. Vistos, Cuida-se de ação de conhecimento 

ajuizado por LEILIANE DE ALMEIDA PEREIRA em face do ESTADO DO 

MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO, ambos já qualificados nos 

autos. Em breve síntese, a requerente assevera ser consumidora de 

energia elétrica, incidindo sobre a cobrança do serviço o tributo do ICMS, o 

qual possui ingerência, inclusive, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transporte (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o 

qual argumenta ser ilegal, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, 

objetiva a declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre 

a TUSD e a TUST das faturas de energia elétrica de sua titularidade, bem 

como seja determinada a discriminação das tarifas em todas cobranças, 

nos termos da Resolução Homologatória da ANEEL nº 1.506/2013. 

Requerer a concessão de tutela a fim de que, haja incidência do ICMS 

apenas sobre a demanda de energia efetivamente utilizada, bem como a 

suspensão dos encargos com distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS. É a síntese do 

necessário. Sobreveio decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, 

do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais 

números 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e EREsp n. 1.163.020/RS, afetado 

ao rito dos repetitivos, sob o Tema número 986, em que houve a 

determinação da suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada na 

seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso 

do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". Inclusive, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em cumprimento 

com o que foi ordenado pelo STJ, suspendeu todos os processos em 

tramite que afetam a matéria apreciada, vê-se: PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – BASE DE CÁLCULO PARA 

COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos 
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exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, 

notadamente a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao 

direito da Recorrente, a manutenção do decisum agravado é medida que 

se impõe, considerando, ademais, a determinação para a suspensão de 

todos os processos em que se discute a legalidade do ICMS sobre as 

Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão(TUT) e Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD). (Número Único: 1012500-11.2017.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206), Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, 

Publicado em: 05/09/2018, Julgado em: 20/08/2018). Pelo exposto, em 

razão das determinações dos acórdãos e do contido no artigo 1.036, § 1º 

do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do Resp nº 1.163.020/RS. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e 

ss. do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000783-59.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MACAUBAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000783-59.2020.8.11.0044. Vistos, Cuida-se de ação de conhecimento 

ajuizado por GENIVALDO MACAUBAS DOS SANTOS em face do ESTADO 

DO MATO GROSSO E ENERGISA MATO GROSSO, ambos já qualificados 

nos autos. Em breve síntese, a requerente assevera ser consumidora de 

energia elétrica, incidindo sobre a cobrança do serviço o tributo do ICMS, o 

qual possui ingerência, inclusive, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transporte (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o 

qual argumenta ser ilegal, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, 

objetiva a declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre 

a TUSD e a TUST das faturas de energia elétrica de sua titularidade, bem 

como seja determinada a discriminação das tarifas em todas cobranças, 

nos termos da Resolução Homologatória da ANEEL nº 1.506/2013. 

Requerer a concessão de tutela a fim de que, haja incidência do ICMS 

apenas sobre a demanda de energia efetivamente utilizada, bem como a 

suspensão dos encargos com distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS. É a síntese do 

necessário. Sobreveio decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, 

do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais 

números 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e EREsp n. 1.163.020/RS, afetado 

ao rito dos repetitivos, sob o Tema número 986, em que houve a 

determinação da suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada na 

seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso 

do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". Inclusive, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em cumprimento 

com o que foi ordenado pelo STJ, suspendeu todos os processos em 

tramite que afetam a matéria apreciada, vê-se: PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – BASE DE CÁLCULO PARA 

COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos 

exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, 

notadamente a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao 

direito da Recorrente, a manutenção do decisum agravado é medida que 

se impõe, considerando, ademais, a determinação para a suspensão de 

todos os processos em que se discute a legalidade do ICMS sobre as 

Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão(TUT) e Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD). (Número Único: 1012500-11.2017.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206), Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, 

Publicado em: 05/09/2018, Julgado em: 20/08/2018). Pelo exposto, em 

razão das determinações dos acórdãos e do contido no artigo 1.036, § 1º 

do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do Resp nº 1.163.020/RS. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e 

ss. do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000782-74.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO TEODORO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000782-74.2020.8.11.0044. Vistos, Cuida-se de ação de conhecimento 

ajuizado por CLEBIO TEODORO ALVES DA SILVA em face do ESTADO DO 

MATO GROSSO E ENERGISA MATO GROSSO, ambos já qualificados nos 

autos. Em breve síntese, a requerente assevera ser consumidora de 

energia elétrica, incidindo sobre a cobrança do serviço o tributo do ICMS, o 

qual possui ingerência, inclusive, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transporte (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o 

qual argumenta ser ilegal, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, 

objetiva a declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre 

a TUSD e a TUST das faturas de energia elétrica de sua titularidade, bem 

como seja determinada a discriminação das tarifas em todas cobranças, 

nos termos da Resolução Homologatória da ANEEL nº 1.506/2013. 

Requerer a concessão de tutela a fim de que, haja incidência do ICMS 

apenas sobre a demanda de energia efetivamente utilizada, bem como a 

suspensão dos encargos com distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS. É a síntese do 

necessário. Sobreveio decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, 

do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais 

números 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e EREsp n. 1.163.020/RS, afetado 

ao rito dos repetitivos, sob o Tema número 986, em que houve a 

determinação da suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada na 

seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso 

do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". Inclusive, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em cumprimento 

com o que foi ordenado pelo STJ, suspendeu todos os processos em 

tramite que afetam a matéria apreciada, vê-se: PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – BASE DE CÁLCULO PARA 

COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos 

exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, 

notadamente a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao 

direito da Recorrente, a manutenção do decisum agravado é medida que 

se impõe, considerando, ademais, a determinação para a suspensão de 

todos os processos em que se discute a legalidade do ICMS sobre as 

Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão(TUT) e Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD). (Número Único: 1012500-11.2017.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206), Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, 

Publicado em: 05/09/2018, Julgado em: 20/08/2018). Pelo exposto, em 

razão das determinações dos acórdãos e do contido no artigo 1.036, § 1º 

do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do Resp nº 1.163.020/RS. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e 

ss. do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000780-07.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ADRIANO BRAUWERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000780-07.2020.8.11.0044. Vistos, Cuida-se de ação de conhecimento 

ajuizado por MARCIO ADRIANO BRAUWERS em face do ESTADO DO 

MATO GROSSO E ENERGISA MATO GROSSO, ambos já qualificados nos 

autos. Em breve síntese, a requerente assevera ser consumidora de 

energia elétrica, incidindo sobre a cobrança do serviço o tributo do ICMS, o 

qual possui ingerência, inclusive, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transporte (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o 

qual argumenta ser ilegal, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, 

objetiva a declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre 

a TUSD e a TUST das faturas de energia elétrica de sua titularidade, bem 

como seja determinada a discriminação das tarifas em todas cobranças, 

nos termos da Resolução Homologatória da ANEEL nº 1.506/2013. 

Requerer a concessão de tutela a fim de que, haja incidência do ICMS 

apenas sobre a demanda de energia efetivamente utilizada, bem como a 

suspensão dos encargos com distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS. É a síntese do 

necessário. Sobreveio decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, 

do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais 

números 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e EREsp n. 1.163.020/RS, afetado 

ao rito dos repetitivos, sob o Tema número 986, em que houve a 

determinação da suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada na 

seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso 

do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". Inclusive, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em cumprimento 

com o que foi ordenado pelo STJ, suspendeu todos os processos em 

tramite que afetam a matéria apreciada, vê-se: PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – BASE DE CÁLCULO PARA 

COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos 

exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, 

notadamente a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao 

direito da Recorrente, a manutenção do decisum agravado é medida que 

se impõe, considerando, ademais, a determinação para a suspensão de 

todos os processos em que se discute a legalidade do ICMS sobre as 

Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão(TUT) e Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD). (Número Único: 1012500-11.2017.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206), Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, 

Publicado em: 05/09/2018, Julgado em: 20/08/2018). Pelo exposto, em 

razão das determinações dos acórdãos e do contido no artigo 1.036, § 1º 

do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do Resp nº 1.163.020/RS. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e 

ss. do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000784-44.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA TOME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000784-44.2020.8.11.0044. Vistos, Cuida-se de ação de conhecimento 

ajuizado por IRACEMA TOME DOS SANTOS em face do ESTADO DO 

MATO GROSSO E ENERGISA MATO GROSSO, ambos já qualificados nos 

autos. Em breve síntese, a requerente assevera ser consumidora de 

energia elétrica, incidindo sobre a cobrança do serviço o tributo do ICMS, o 

qual possui ingerência, inclusive, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transporte (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o 

qual argumenta ser ilegal, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, 

objetiva a declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre 

a TUSD e a TUST das faturas de energia elétrica de sua titularidade, bem 

como seja determinada a discriminação das tarifas em todas cobranças, 

nos termos da Resolução Homologatória da ANEEL nº 1.506/2013. 

Requerer a concessão de tutela a fim de que, haja incidência do ICMS 

apenas sobre a demanda de energia efetivamente utilizada, bem como a 

suspensão dos encargos com distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS. É a síntese do 

necessário. Sobreveio decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, 

do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais 

números 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e EREsp n. 1.163.020/RS, afetado 

ao rito dos repetitivos, sob o Tema número 986, em que houve a 

determinação da suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada na 

seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso 

do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". Inclusive, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em cumprimento 

com o que foi ordenado pelo STJ, suspendeu todos os processos em 

tramite que afetam a matéria apreciada, vê-se: PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – BASE DE CÁLCULO PARA 

COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos 

exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, 

notadamente a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao 

direito da Recorrente, a manutenção do decisum agravado é medida que 

se impõe, considerando, ademais, a determinação para a suspensão de 

todos os processos em que se discute a legalidade do ICMS sobre as 

Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão(TUT) e Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD). (Número Único: 1012500-11.2017.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206), Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, 

Publicado em: 05/09/2018, Julgado em: 20/08/2018). Pelo exposto, em 

razão das determinações dos acórdãos e do contido no artigo 1.036, § 1º 

do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do Resp nº 1.163.020/RS. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e 

ss. do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000790-51.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA ALVES BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000790-51.2020.8.11.0044. Vistos, Cuida-se de ação de conhecimento 
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ajuizado por ZÉLIA ALVES BISPO em face do ESTADO DO MATO 

GROSSO E ENERGISA MATO GROSSO, ambos já qualificados nos autos. 

Em breve síntese, a requerente assevera ser consumidora de energia 

elétrica, incidindo sobre a cobrança do serviço o tributo do ICMS, o qual 

possui ingerência, inclusive, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transporte (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o 

qual argumenta ser ilegal, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, 

objetiva a declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre 

a TUSD e a TUST das faturas de energia elétrica de sua titularidade, bem 

como seja determinada a discriminação das tarifas em todas cobranças, 

nos termos da Resolução Homologatória da ANEEL nº 1.506/2013. 

Requerer a concessão de tutela a fim de que, haja incidência do ICMS 

apenas sobre a demanda de energia efetivamente utilizada, bem como a 

suspensão dos encargos com distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS. É a síntese do 

necessário. Sobreveio decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, 

do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais 

números 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e EREsp n. 1.163.020/RS, afetado 

ao rito dos repetitivos, sob o Tema número 986, em que houve a 

determinação da suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada na 

seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso 

do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". Inclusive, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em cumprimento 

com o que foi ordenado pelo STJ, suspendeu todos os processos em 

tramite que afetam a matéria apreciada, vê-se: PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – BASE DE CÁLCULO PARA 

COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos 

exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, 

notadamente a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao 

direito da Recorrente, a manutenção do decisum agravado é medida que 

se impõe, considerando, ademais, a determinação para a suspensão de 

todos os processos em que se discute a legalidade do ICMS sobre as 

Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão(TUT) e Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD). (Número Único: 1012500-11.2017.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206), Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, 

Publicado em: 05/09/2018, Julgado em: 20/08/2018). Pelo exposto, em 

razão das determinações dos acórdãos e do contido no artigo 1.036, § 1º 

do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do Resp nº 1.163.020/RS. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e 

ss. do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010832-89.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO CLARINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO AMILCAR NEDEL OAB - MT3483-O (ADVOGADO(A))

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

8010832-89.2010.8.11.0044. EXEQUENTE: ANESIO CLARINDO 

EXECUTADO: LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO Considerando a 

penhora realizado pelo Oficial de Justiça com o detalhamento 

pormenorizado da situação atual do imóvel, resta prejudicada a análise do 

pedido de ID 31257964. Intime-se a parte autora para, em 15 dias, requerer 

o que entender de direito. PARANATINGA, 16 de abril de 2020. Fabricio 

Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 12/2020/DF .

 Doutor Evandro Juarez Rodrigues, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a lei Estadual nº 4.999, que instituiu o dia 13 de maio de 

1986 como feriado municipal, em comemoração ao aniversario de Peixoto 

de Azevedo.

 RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Fórum e nos Cartórios Extrajudiciais 

da Comarca de Peixoto de Azevedo no dia 13 de maio de 2020 (quarta 

feira ).

 Art. 2º - Suspender os prazos processuais que se iniciem ou findem na 

referida data, ficando os mesmo prorrogados para o primeiro dia útil 

subsequente.

 Art. 3º - Publique-se e cumpra-se, remetendo copia ao Presidente do 

Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral, Ministério Público, Defensoria 

Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil - 14ª Subseção de Peixoto de 

Azevedo.

 Peixoto de Azevedo, 16 de abril de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-80.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SILVA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerente: SOLANGE SILVA TAVARES, brasileira, portadora da Cédula 

de Identidade sob o nº 2580710-2 SSP/MT, devidamente inscrita no CPF 

053.242.391-78, devidamente Intimada por intermédio de seu advogado(a) 

Dr(a). JONES EVERSON CARDOSO, OAB/SP 146.007, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três 

centavos) , a que foi condenado nos termos da r. sentença (id.: 

23548149). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos) , para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá/deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar em EMITIR GUIA, ir em (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos como o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo da Comarca de origem dos autos, ou Protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciária implicará na restrição do nome e CPF/CNPJ do devedor 

(requerente/requerido) junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo 

- Gestor da CAA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-25.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerente: LUCEIA SOARES DE ALMEIDA, brasileira, autônoma, portadora 

do RG 4292562-2 SSP- MT e CPF 009.614.941-82 , devidamente Intimada 

por intermédio de seu advogado(a) Dr(a). RONAN DA COSTA MARQUES 

OAB/MT 21093, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,53 (quinhentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença (id.: 23483481). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,13 (cento e 

quarenta e nove reais e treze centavos) , para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá/deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar em EMITIR 

GUIA, ir em (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos como o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo da Comarca de origem dos 

autos, ou Protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciária implicará na restrição do nome e 

CPF/CNPJ do devedor (requerente/requerido) junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo - Gestor da CAA.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000585-22.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000585-22.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 39.436,94 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Endereço: AV. TANCREDO 

NEVES, 586, SETOR SUL, CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO 

PASSIVO: Nome: REINALDO RODRIGUES JUNIOR Endereço: Rua Eurico 

Dutra, 125, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO e respectivo(a) Advogado(a), 

para efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 40,00, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos. Peixoto de 

Azevedo-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000941-51.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE RODRIGUES ALENCAR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000941-51.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 2.273,85 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO Endereço: RUA MINISTRO CESAR CALS, 226, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: JUCILENE RODRIGUES ALENCAR 

Endereço: RUA CAICARA, 512, AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, no prazo de 30(trinta) dias, 

requerer o que entender de direito. Peixoto de Azevedo-MT, 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001197-57.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 532 de 783



ROGERIO RODRIGUES MOTA (EXECUTADO)

SILVESTRE DA SILVA MONCAO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimar do(a) advogado(a) da parte autora, para 

manifestar-se sobre os termos da certidão (ID 31222193), no prazo de lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000718-98.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLITON GUIMARAES PRADO (EXECUTADO)

ANTONIO RODRIGUES PRADO (EXECUTADO)

A RODRIGUES PRADO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimar do(a) advogado(a) da parte autora para, 

manifestar-se, sobre os termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 

24239820), no prazo de lei.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000796-58.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ANDRE BANDERA (REQUERIDO)

RAFAEL BANDERA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar do(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 

lei, manifestar-se sobre os termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 

25396103), em especial no que diz respeito ao executado RAFAEL 

BANDEIRA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000082-98.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000082-98.2019.8.11.0023 POLO ATIVO:ANDERLLEY 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILIANA 

BORGES FRANCA POLO PASSIVO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para, 

em 15 dias, apresentar o comprovante de indeferimento administrativo, 

sob pena de extinção da ação por ausência de interesse de agir. Peixoto 

de Azevedo-MT, 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-58.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. (REU)

 

PROCESSO n. 1000160-58.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:RAIMUNDA 

BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILIANA BORGES FRANCA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar 

a petição inicial, trazendo aos autos comprovante de endereço atualizado 

em seu nome, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Peixoto de Azevedo-MT, 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000447-21.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KERLI VEIVENBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CALEBE PEREIRA DE SOUSA OAB - MT0021431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para que traga aos autos no prazo de 15 

dias, os documentos faltantes necessários, quais sejam: 1. Cópia da 

matrícula do imóvel atualizada; 2. IPTU’s; Intime-se. Após, voltem 

conclusos. Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-13.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR DE AQUINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010289-13.2014.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 28.800,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADMAR DE AQUINO 

MARQUES Endereço: Rua PIAUI, 23, CASA, AEROPORTO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS 

AEREAS Endereço: Avenida JOAO PONCE DE ARRUDA, S/N, 

LOCALIZADA NO AEROPORTO INTER MARECHAL RONDON, SAGUAO DE 

EMBARQUE), JARDIM AEROPORTO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar no processo, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-55.2016.8.11.0023
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Parte(s) Polo Ativo:

WANDEL JULIO AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE LAZZARETTI AVILA DUBAY OAB - PR56977 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL PHELIPE MICHALSKI DUBAY OAB - PR86143 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010120-55.2016.8.11.0023 Valor da causa: R$ 933,60 POLO ATIVO: 

Nome: WANDEL JULIO AVILA Endereço: Estrada SAO JOSE DA UNIAO, 

NÃO INFO, TRAVESSÃO 1, LOTE 60, ZONA RURAL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Endereço: Avenida GOVERNADOR JULIO 

CAMPOS, 130, AGENCIA 1180-0, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-260 

ESPÉCIE: [Obrigações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-55.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WANDEL JULIO AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE LAZZARETTI AVILA DUBAY OAB - PR56977 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL PHELIPE MICHALSKI DUBAY OAB - PR86143 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010120-55.2016.8.11.0023 Valor da causa: R$ 933,60 POLO ATIVO: 

Nome: WANDEL JULIO AVILA Endereço: Estrada SAO JOSE DA UNIAO, 

NÃO INFO, TRAVESSÃO 1, LOTE 60, ZONA RURAL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Endereço: Avenida GOVERNADOR JULIO 

CAMPOS, 130, AGENCIA 1180-0, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-260 

ESPÉCIE: [Obrigações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-39.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000030-39.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EMILIANA BORGES FRANCA Endereço: TEOTÔNIO VILELLA, 757, 

ESCRITORIO, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 POLO PASSIVO: 

Nome: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Endereço: PRAÇA 

LINNEU GOMES, Portaria 03, Portaria 03 GOL, prédio 24, CAMPO BELO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04626-020 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 
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DA PARTE AUTORA/RECORRRENTE para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

SUBMARINO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ SANTANA OAB - SP289528 (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000026-02.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EMILIANA BORGES FRANCA Endereço: TEOTÔNIO VILELLA, 757, 

ESCRITORIO, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SUBMARINO S/A. Endereço: RUA HENRY FORD, 643,, - DE 601/602 

AO FIM, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 06210-108 Nome: 

HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 1130, - DE 402 AO FIM - LADO 

PAR, REPÚBLICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01040-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/recorrente para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena 

de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000157-06.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. P. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000157-06.2020.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Bancários, 

Indenização por Dano Material]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: RAIMUNDA BATISTA Endereço: RUA GOVERNADOR 

VALADARAES, 416, MÃE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Endereço: RUA GENERAL CÂMARA, 230, CENTRO 

HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-230 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para emendar a petição 

inicial, trazendo aos autos extrato atualizado de sua conta corrente a fim 

de comprovar a manutenção dos descontos, sob pena de indeferimento 

do pedido de tutela antecipada, no prazo de 05 (cinco) dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-06.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAU UNIBANCO S. A. (REQUERIDO)

INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGO DIAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

CARTORIO DO 2.0 OFICIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010143-06.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 18.422,75; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARLENE DA SILVA 

ROCHA - ME Parte Ré: REQUERIDO: CARTORIO DO 2.0 OFICIO, INDUSTRIA 

DE ALUMINIOS GALLEGO DIAS - EIRELI - ME, BANCO ITAU UNIBANCO S. 

A., BANCO DAYCOVAL S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de maio de 2017. 

Senhor(a): Advogados das Requeridas: CARTORIO DO 2.0 OFICIO, 

INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGO DIAS - EIRELI - ME, BANCO ITAU 

UNIBANCO S. A., BANCO DAYCOVAL S/A Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa (s) Senhoria (s), na qualidade de ADVOGADOS DA (S) 

REQUERIDA (S)(, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: DISPOSITIVO 

Posto Isso, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro nas 

disposições legais já mencionadas e no art. 6º e 38 da Lei 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por 

Marlene da Silva Rocha ? ME. Isento e excluo do polo passivo os 

Requeridos Itaú Unibanco S/A, Banco Daycoval S/A e Cartório do 2º 

Serviço Notarial De Peixoto de Azevedo/MT, condeno a requerida Industria 

de Aluminios Gallego Dias Ltda ao pagamento do valor de R$2.000,00(dois 

mil reais) a título de danos morais. Deixo de arbitrar a condenação por 

danos materiais, em virtude da culpa concorrente entre a Autora Marlene 

da Silva Rocha ? MEe a Requerida Industria de Aluminios Gallego Dias 

Ltda, todos já qualificados nos autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do 

CPC. Deixo de condenar as requeridas em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da 

condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10%, consoante o disposto no artigo 523, §1º do CPC, sendo que 

o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 

do FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado; havendo requerimento da parte, expeça-se mandado de 

execução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se . 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-06.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010143-06.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 18.422,75; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARLENE DA SILVA 

ROCHA - ME Parte Ré: REQUERIDO: CARTORIO DO 2.0 OFICIO, INDUSTRIA 

DE ALUMINIOS GALLEGO DIAS - EIRELI - ME, BANCO ITAU UNIBANCO S. 

A., BANCO DAYCOVAL S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de maio de 2017. 

Senhor(a): REQUERIDO: CARTORIO DO 2.0 OFICIO, INDUSTRIA DE 

ALUMINIOS GALLEGO DIAS - EIRELI - ME, BANCO ITAU UNIBANCO S. A., 

BANCO DAYCOVAL S/A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de PROMOVIVO (S), para no prazo de 10 (dez) dias apresentar 

as contrarrazões do recurso, sob as penalidades da lei. Atenciosamente, 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-06.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAU UNIBANCO S. A. (REQUERIDO)

INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGO DIAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

CARTORIO DO 2.0 OFICIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010143-06.2013.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 18.422,75 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLENE DA SILVA 

ROCHA - ME Endereço: Avenida PRINCIPAL S/N, S/N, DISTRITO UNIAO DO 

NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CARTORIO DO 2.0 OFICIO Endereço: Avenida ROTARY 

INTERNACIONAL, 394, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGO DIAS - EIRELI - ME 

Endereço: Avenida GILDO SAVATIM, 184, JARDIM BOA VISTA, TANABI - 

SP - CEP: 15170-000 Nome: BANCO ITAU UNIBANCO S. A. Endereço: Rua 

PARA, 43, AGENCIA 7876, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: Nome: BANCO 

DAYCOVAL S/A Endereço: Avenida HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONCA, 1894, C. EMPRES. MARUANA, SALAS 1404/1405, BOSQUE 

DA SAUDE, CUIABÁ - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA/ recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme 

preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-46.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRGES BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEKPIX TECNOMANIA IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP128462-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010054-46.2014.8.11.0023 Valor da causa: R$ 5.700,00 POLO ATIVO: 

Nome: DELVIRGES BATISTA DA COSTA Endereço: Rua PETRÔNIO 

PORTELA, 48, BELA VISTA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: TEKPIX TECNOMANIA IMPORT EXPRESS 

COMERCIAL IMPORTADOS LTDA Endereço: Rua MIGUEL FRANCO DE 

ARAUJO, 25, TÉRREO, JARDIM GERMÂNICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

05849-430 ESPÉCIE: [Obrigações, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. SENTENÇA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 

RECLAMADA: Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pela RECLAMADA (Num: 3178940), com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. SENTENÇA: Posto isso, e sem 

maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

CONDENO a promovida IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA (TECNOMANIA) ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais à promovente DELVIRGES BATISTA DA COSTA, ambas 

já qualificadas nos autos, como indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos desde a presente data (súmula 362 do STJ) e com 

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, do CC/15; c/c 

Súmula 54 do STJ), bem como a RESTITUIÇÃO da importância de R$ 

358,80 (evento nº 01) de forma simples, devidamente atualizada e com 

juros de 1% ao mês desde o efetivo desembolso, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010054-46.2014.8.11.0023 Valor da causa: R$ 5.700,00 POLO ATIVO: 

Nome: DELVIRGES BATISTA DA COSTA Endereço: Rua PETRÔNIO 

PORTELA, 48, BELA VISTA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: TEKPIX TECNOMANIA IMPORT EXPRESS 

COMERCIAL IMPORTADOS LTDA Endereço: Rua MIGUEL FRANCO DE 

ARAUJO, 25, TÉRREO, JARDIM GERMÂNICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

05849-430 ESPÉCIE: [Obrigações, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. SENTENÇA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 

RECLAMADA: Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pela RECLAMADA (Num: 3178940), com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. SENTENÇA: Posto isso, e sem 

maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

CONDENO a promovida IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA (TECNOMANIA) ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais à promovente DELVIRGES BATISTA DA COSTA, ambas 

já qualificadas nos autos, como indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos desde a presente data (súmula 362 do STJ) e com 

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, do CC/15; c/c 

Súmula 54 do STJ), bem como a RESTITUIÇÃO da importância de R$ 

358,80 (evento nº 01) de forma simples, devidamente atualizada e com 

juros de 1% ao mês desde o efetivo desembolso, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010116-23.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco BMG (EXECUTADO)

FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010116-23.2013.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 27.120,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: SIRLEI TEREZINHA DAVID Endereço: Rua PRUDENTE DE MORAES, 

100, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA 

Endereço: Rua BITTENCOURT RODRIGUES, 88, CONJUNTO 106, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 46899-999 Nome: Banco BMG Endereço: , 101, Ed. 

Nacional Palácio, sala 1.251, Goiabeiras, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-270 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA para, 

querendo, manifestar acerca dos embargos à execução interposto no Id 

nº 14543384, no prazo de 05 (cinco) dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-87.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010060-87.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.120,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: SIRLEI TEREZINHA 

DAVID Parte Ré: REQUERIDO: CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA 

DE CREDITO PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de junho de 2017. Senhor(a): 

REQUERIDO: CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, 

do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo Posto isso, pela 

conduta temerária da Requerida, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, para condená-la ao danos materiais no montante de R$6.235,34, 

que deverão ser restituídos em dobro, totalizando R$12.470,68(doze mil, 

quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos) e ao 

ressarcimento por danos morais, no importe R$8.000,00(oito mil reais), do 

valor do dano material deverá ser deduzido os juros/multa e correção 

monetária estipulados na Cláusula Quinta do contrato,objeto desta lide e 

sobre os pagamentos indevidos feitos pela a parte Autora incidirão juros 

moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde 

a data do débito conforme planilha acostada nesta peça, por conseguinte 

extinto o processo com resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 487, inciso I, do CPC. Deverá a parte Requerida, no 

prazo de 05(cinco) dias apresentar planilha demonstrando os juros de 

cada parcela paga em atraso e após, a parte Autora, em igual prazo, 

deverá proceder a atualização dos valores pagos indevidamente, com a 

devida dedução dos juros apresentados pela Requerida e requerer o que 

entender de direito. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

cautelas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Antônio Porphírio Pinto dos 

Santos Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-87.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010060-87.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.120,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: SIRLEI TEREZINHA 
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DAVID Parte Ré: REQUERIDO: CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA 

DE CREDITO PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de junho de 2017. Senhor(a): 

REQUERIDO: CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, 

do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo Posto isso, pela 

conduta temerária da Requerida, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, para condená-la ao danos materiais no montante de R$6.235,34, 

que deverão ser restituídos em dobro, totalizando R$12.470,68(doze mil, 

quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos) e ao 

ressarcimento por danos morais, no importe R$8.000,00(oito mil reais), do 

valor do dano material deverá ser deduzido os juros/multa e correção 

monetária estipulados na Cláusula Quinta do contrato,objeto desta lide e 

sobre os pagamentos indevidos feitos pela a parte Autora incidirão juros 

moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde 

a data do débito conforme planilha acostada nesta peça, por conseguinte 

extinto o processo com resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 487, inciso I, do CPC. Deverá a parte Requerida, no 

prazo de 05(cinco) dias apresentar planilha demonstrando os juros de 

cada parcela paga em atraso e após, a parte Autora, em igual prazo, 

deverá proceder a atualização dos valores pagos indevidamente, com a 

devida dedução dos juros apresentados pela Requerida e requerer o que 

entender de direito. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

cautelas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Antônio Porphírio Pinto dos 

Santos Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-87.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010060-87.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.120,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: SIRLEI TEREZINHA 

DAVID Parte Ré: REQUERIDO: CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA 

DE CREDITO PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de junho de 2017. Senhor(a): 

REQUERENTE: SIRLEI TEREZINHA DAVID Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja 

cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo Posto isso, pela conduta temerária da Requerida, 

julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao danos 

materiais no montante de R$6.235,34, que deverão ser restituídos em 

dobro, totalizando R$12.470,68(doze mil, quatrocentos e setenta reais e 

sessenta e oito centavos) e ao ressarcimento por danos morais, no 

importe R$8.000,00(oito mil reais), do valor do dano material deverá ser 

deduzido os juros/multa e correção monetária estipulados na Cláusula 

Quinta do contrato,objeto desta lide e sobre os pagamentos indevidos 

feitos pela a parte Autora incidirão juros moratórios, na base de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, desde a data do débito conforme 

planilha acostada nesta peça, por conseguinte extinto o processo com 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 487, inciso 

I, do CPC. Deverá a parte Requerida, no prazo de 05(cinco) dias 

apresentar planilha demonstrando os juros de cada parcela paga em 

atraso e após, a parte Autora, em igual prazo, deverá proceder a 

atualização dos valores pagos indevidamente, com a devida dedução dos 

juros apresentados pela Requerida e requerer o que entender de direito. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as devidas cautelas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, data inserida na 

movimentação. Antônio Porphírio Pinto dos Santos Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-87.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010060-87.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.120,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: SIRLEI TEREZINHA 

DAVID Parte Ré: REQUERIDO: CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA 

DE CREDITO PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de junho de 2017. Senhor(a): 

REQUERIDO: CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, 

do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo Posto isso, pela 

conduta temerária da Requerida, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, para condená-la ao danos materiais no montante de R$6.235,34, 

que deverão ser restituídos em dobro, totalizando R$12.470,68(doze mil, 

quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos) e ao 

ressarcimento por danos morais, no importe R$8.000,00(oito mil reais), do 

valor do dano material deverá ser deduzido os juros/multa e correção 

monetária estipulados na Cláusula Quinta do contrato,objeto desta lide e 

sobre os pagamentos indevidos feitos pela a parte Autora incidirão juros 

moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde 

a data do débito conforme planilha acostada nesta peça, por conseguinte 

extinto o processo com resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 487, inciso I, do CPC. Deverá a parte Requerida, no 

prazo de 05(cinco) dias apresentar planilha demonstrando os juros de 

cada parcela paga em atraso e após, a parte Autora, em igual prazo, 

deverá proceder a atualização dos valores pagos indevidamente, com a 

devida dedução dos juros apresentados pela Requerida e requerer o que 

entender de direito. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

cautelas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Antônio Porphírio Pinto dos 

Santos Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 
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35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-87.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010060-87.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.120,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: SIRLEI TEREZINHA 

DAVID Parte Ré: REQUERIDO: CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA 

DE CREDITO PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de junho de 2017. Senhor(a): 

REQUERENTE: SIRLEI TEREZINHA DAVID Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja 

cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo Posto isso, pela conduta temerária da Requerida, 

julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao danos 

materiais no montante de R$6.235,34, que deverão ser restituídos em 

dobro, totalizando R$12.470,68(doze mil, quatrocentos e setenta reais e 

sessenta e oito centavos) e ao ressarcimento por danos morais, no 

importe R$8.000,00(oito mil reais), do valor do dano material deverá ser 

deduzido os juros/multa e correção monetária estipulados na Cláusula 

Quinta do contrato,objeto desta lide e sobre os pagamentos indevidos 

feitos pela a parte Autora incidirão juros moratórios, na base de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, desde a data do débito conforme 

planilha acostada nesta peça, por conseguinte extinto o processo com 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 487, inciso 

I, do CPC. Deverá a parte Requerida, no prazo de 05(cinco) dias 

apresentar planilha demonstrando os juros de cada parcela paga em 

atraso e após, a parte Autora, em igual prazo, deverá proceder a 

atualização dos valores pagos indevidamente, com a devida dedução dos 

juros apresentados pela Requerida e requerer o que entender de direito. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as devidas cautelas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, data inserida na 

movimentação. Antônio Porphírio Pinto dos Santos Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-87.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010060-87.2013.8.11.0023 Valor da causa: R$ 27.120,00 POLO 

ATIVO: Nome: SIRLEI TEREZINHA DAVID Endereço: Rua PRUDENTE DE 

MORAES, 100, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: CREFISA ADMINISTRACAO E 

ASSESSORIA DE CREDITO Endereço: Avenida ISAAC POVOAS, 164, 

CENTRO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ESPÉCIE: 

[Obrigações, Bancários, Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-87.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010060-87.2013.8.11.0023 Valor da causa: R$ 27.120,00 POLO 

ATIVO: Nome: SIRLEI TEREZINHA DAVID Endereço: Rua PRUDENTE DE 

MORAES, 100, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: CREFISA ADMINISTRACAO E 

ASSESSORIA DE CREDITO Endereço: Avenida ISAAC POVOAS, 164, 

CENTRO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ESPÉCIE: 

[Obrigações, Bancários, Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 
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teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-49.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010101-49.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Substituição do 

Produto]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: EMILIANA BORGES FRANCA Endereço: Rua TEOTONIO 

VILELLA, 757, ESCRITORIO, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 

Endereço: Rua LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR, 700, 7º E 8º 

ANDAR,CONJUNTO 71, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04542-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE embargada para, 

querendo, manifestar acerca dos embargos interpostos no Id nº 

13179773, no prazo de 05 (cinco) dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-76.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AGNER GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010192-76.2015.8.11.0023 Valor da causa: R$ 31.520,00 POLO 

ATIVO: Nome: ADRIANO AGNER GALLO Endereço: Avenida Santo 

Antonio, 150, Inexistente, Centro, ALTAMIRA - PA - CEP: 13599-999 POLO 

PASSIVO: Nome: PARA AUTOMOVEIS LTDA Endereço: Rua JOAO PEDRO 

M. DE CARVALHO, 105, - LADO ÍMPAR, DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78557-527 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-76.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AGNER GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010192-76.2015.8.11.0023 Valor da causa: R$ 31.520,00 POLO 

ATIVO: Nome: ADRIANO AGNER GALLO Endereço: Avenida Santo 

Antonio, 150, Inexistente, Centro, ALTAMIRA - PA - CEP: 13599-999 POLO 

PASSIVO: Nome: PARA AUTOMOVEIS LTDA Endereço: Rua JOAO PEDRO 

M. DE CARVALHO, 105, - LADO ÍMPAR, DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78557-527 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-18.2012.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE BRAGA PAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo: 

8010138-18.2012.8.11.0023. REQUERENTE: GEANE BRAGA PAE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Intime-se a parte embargada 

para, querendo, se manifestar acerca dos embargos de declaração 

interpostos no Id nº 16682726, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

De Alta Floresta para Peixoto de Azevedo, 15 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito Designada - Portaria 

279/2020-PRES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-43.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000452-43.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:TATIANE DOS 

SANTOS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 28/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-49.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010101-49.2016.8.11.0023 REQUERENTE: EMILIANA BORGES 

FRANCA REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos etc 

Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, eis que 

presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

não havendo a necessidade de realização de provas. Trata-se de ação 

com pedido de substituição de produto e pedido de antecipação de tutela, 

cumulada com danos morais no montante de 50 salários mínimos, tendo 

dado à causa o valor de R$36.200,00(41,13636363636364 salários 

mínimo), na data de 25.05.2016. A parte Requerida contestou o pedido 

pela improcedência e extinção do feito sem julgamento do mérito. 

Inconteste que a questão ultrapassa o valor permitido nos Juizados 

Especiais (40 salários mínimos), pois a própria autora, causídica 

advogando em causa própria, pede reparação por danos morais no 

importe de 50 salários mínimo, portanto, esta lide não poderá ser 

processada e julgada em sede de Juizados Especiais, aonde o valor era 

até R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). Nesse sentido, 

também é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme recente julgado, que ora transcrevemos ipsis 

litere: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

1 ª  Tu rma  Recu rsa l  Temporá r i a  Recu r s o  C í v e l  N º 

0014671-23.2015.811.0001 Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrentes: Maria Soares de Magalhães, Nadim Amui Junior e Paula 

Magalhães Mendes Recorrido: Plaenge Empreendimentos Ltda. EMENTA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 542 de 783



RECURSO INOMINADO. ACÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme dispõe o artigo 3º, inciso 

I da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial cível tem competência para 

julgamento das causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o 

salário mínimo. Ação proposta pelos requerentes, com pretensão total de 

R$ 91.855,50 (noventa e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), que excede o limite de alçada desta Justiça 

Especializada. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. VOTO 

Dispensado o relatório. Egrégia Turma: O douto magistrado que prolatou a 

sentença analisou com percuciência as alegações das partes e as provas 

dos autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser 

mantida pelos próprios fundamentos. Para maior esclarecimento, 

transcrevo excertos da r. sentença: “(...) Cuida-se de ação de reparação 

de perdas e danos que Maria Soares de Magalhães, Nadim Amui Junior e 

Paula Magalhães Mendes move em desfavor de Construtora Plaenge 

Empreendimentos Ltda objetivando o pagamento de danos morais a cada 

um dos autores do teto previsto na Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 

1995. Contudo, constata-se a incompetência deste Juizado para 

processar e julgar este feito, uma vez que a pretensão dos autores 

supera o valor de alçada de 40 (quarenta) salários mínimos. De acordo 

com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído 

por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; No entanto, a 

Exma. Sra. Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Maria Erotides 

Kneip Baranjak,  no expediente protocol izado sob n º 

0096589-52.2015.8.11.0000, prolatou decisão nos seguintes termos: (...) 

no que tange ao caso em tela, necessário se faz considerar o preceituado 

no art. 3º da Lei 9.099/95 e o art. 275 do Código de Processo Civil que 

determinam o seguinte: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: II - as enumeradas no art. 275, inciso 

II, do Código de Processo Civil;” (grifei) “Art. 275. Observar-se-á o 

procedimento sumário: II - nas causas, qualquer que seja o valor; B) de 

cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio;” 

(grifei) Observa-se, portanto, a existência norma específica, que 

possibilita a postulação de ações perante o Juizado Especial, quando se 

trata de cobrança de quantias devidas ao condomínio. Dessa forma, há 

liberalidade da parte para adentrar com a Ação de Cobrança, dos 

referidos valores, tanto na Justiça Comum, por meio do procedimento 

sumário (art. 275, II, CPC), quanto no Juizado Especial (art. 3º, II, da Lei 

9.099/95), com a observância do teto máximo de 40 salários mínimos. 

(grifo nosso) Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, declaro a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, a 

teor do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. (...)” Pelo exposto, nego 

provimento ao recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 146712320158110001/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2016, Publicado no DJE 

21/10/2016) Sabe-se que nenhuma condenação pode ultrapassar o valor 

de alçada porque o excedente é ineficaz. A própria lei estabelece quando 

esse limite pode ser ultrapassado, fixando que apenas quando se tratar 

de transação - art. 3º §3º última parte, ou quando for homologado 

judicialmente acordo extrajudicial de qualquer valor ou natureza - art. 57, o 

que não é no presente caso. Assim, entendo como melhor interpretação 

quanto às matérias em exame, o entendimento de que o procedimento 

continua sendo uma faculdade de escolha por parte do autor para os 

pedidos autorizados pela Lei nº. 9.099/95, desde que limitados ao valor da 

causa em 40 vezes do valor do salário mínimo para todas as hipóteses, 

salvo se decorrentes de transação ou homologação de acordo 

extrajudicial de qualquer valor ou natureza, quando estará autorizado, 

para a execução, valores superiores ao que determina a lei como sendo o 

limite de alçada dos juizados cíveis. DISPOSITIVO Isso posto, nos termos 

do artigo 3º, I, da Lei Federal 9.099/95, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a presente demanda, e por conseguinte, 

extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Após o transito 

em julgado, com as devidas cautelas arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, data inserida na 

movimentação. Antônio Porphírio Pinto dos Santos Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 29/2020-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Shirley Franco |Lemes de Sousa, 

matrícula 13674, Técnica judiciária-PTJ, designada Gestor Judiciário 

Substituto, estará afastada de suas funções por motivo licença para 

tratamento de saúde em pessoa da família, no período de 01/04/ 2020 a 

30/04/2020;

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Amarilton Rodrigues da Cruz, matrícula n. 23816, 

Analista Judiciário, para exercer a função de Gestor judiciário no período 

de 01/04/2020 a 30/04/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao DCI- Divisão de 

Controle e Informação.

Pontes e Lacerda-MT, 14 de abril de 2020

 (assinado digitalmente)

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001187-09.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE DA SILVA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001187-09.2020.8.11.0013. AUTOR: 

CILENE DA SILVA MACIEL REU: WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE 

CARVALHO Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c 

INTERDITO PROIBITÓRIO promovida por CILENE DA SILVA MACIEL em face 

de WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO. Narra, em apertada 

sintese, ser proprietária e possuidora de imóvel situado na Av. Marechal 

Rondon, nº87, Vila Guaporé e que o requerido alegou ter adquirido um 

imóvel e que a requerente estaria ocupando indevidamente parte do 

terreno. Em razão disso o requerido teria derrubado um muro de madeira 

da requerente e invadido seu terreno. Pugna, desta forma, pela liminar de 

reintegração de posse e interdito proibitório. É o Relatório. Passo a decidir 

acerca do pedido de tutela de urgência. Conforme cediço para a 

concessão da tutela de urgência necessária a presença dos requisitos do 

fummus boni iuris e do periculum in mora. Neste diapasão entendo que, em 

sede de cognição sumária e inaudita altera parte, a concessão da tutela 

de urgência ora pretendida na íntegra poderá acarretar transtornos 

maiores, não sendo de bom alvitre que antes da oitiva da parte contrária e 

uma maior dilação probatória seja concedida a reintegração de posse 

pretendida. Não obstante a concessão do interdito proibitório é medida 

salutar para paralisação de qualquer ameaça ou prosseguimento de 

esbulho entendendo este juízo que a liminar nesta parte deve ser 

concedida e até ampliada para vedar qualquer tipo de obra a ser 

porventura realizada pelo requerido no terreno, sem autorização judicial. 

ISSO POSTO, Defiro em parte a tutela de urgência ora pretendida, para tão 

somente, determinar ao requerido que se abstenha ou cesse de praticar 

qualquer ato de agressão iminente a posse do referido imóvel, objeto da 
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presente demanda, bem como, fique ciente de que não poderá realizar 

qualquer obra no terreno objeto da presente demanda, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$1000,00, até o montante de 

R$20.000,00 (vinte mil reais). Cite-e e Intimem-se. SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO a ser efetivado pelo 

cartório através de quaisquer meios eletrônicos (email, redes sociais, etc), 

sendo certo que por se tratar de servidor autorizo que a ordem seja 

efetuada através da Autoridade Policial em exercício na unidade em que 

se encontra o requerido. , 8 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003158-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA MANIQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes para manifestação quanto ao laudo pericial 

apresentado nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003064-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO GONCALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Considerando a juntada do laudo pericial pelo médico Dr. 

Marcos Benedito, impulsiono os autos para intimação das partes visando a 

manifestação dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003678-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE OLIVEIRA CARRASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Considerando a juntada do laudo pericial pelo médico Dr. 

Marcos Benedito, impulsiono os autos para intimação das partes visando a 

manifestação dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003711-13.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Considerando a juntada do laudo pericial pelo médico Dr. 

Marcos Benedito, impulsiono os autos para intimação das partes visando a 

manifestação dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003510-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI AMANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Considerando a juntada do laudo pericial pelo médico Dr. 

Marcos Benedito, impulsiono os autos para intimação das partes visando a 

manifestação dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003353-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Considerando a juntada do laudo pericial pelo médico Dr. 

Marcos Benedito, impulsiono os autos para intimação das partes visando a 

manifestação dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003512-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Considerando a juntada do laudo pericial pelo médico Dr. 

Marcos Benedito, impulsiono os autos para intimação das partes visando a 

manifestação dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003481-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MAURICIO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Considerando a juntada do laudo pericial pelo médico Dr. 

Marcos Benedito, impulsiono os autos para intimação das partes visando a 

manifestação dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003880-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEQUENO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Considerando a juntada do laudo pericial pelo médico Dr. 

Marcos Benedito, impulsiono os autos para intimação das partes visando a 

manifestação dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003219-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLORA SANTIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Considerando a juntada do laudo pericial pelo médico Dr. 

Marcos Benedito, impulsiono os autos para intimação das partes visando a 

manifestação dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de abril de 

2020.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001087-54.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000870-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000769-71.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BRENDA RIGAMONTE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003018-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto pelo INSS é 

tempestivo.Nesse sentido, impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

para que apresente no prazo legal, as respectivas contrarrazões. Pontes 

e Lacerda/MT, 16 de abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-36.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JENEBALDO ABADIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Nome: JENEBALDO ABADIA DA COSTA Endereço: RUA: GRAÚNA, 91, 

JARDIM MORADA DA SERRA, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 

ADVOGADO: LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB: MT24677/O 

ENDEREÇO: DESCONHECIDO ADVOGADO: MARILIA DE CARVALHO 

SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB: MT24817/O ENDEREÇO: RUA ANGELO 

GAJARDONI, 1087, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: Vistos 01 - 

Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. 02 - Em consagração ao princípio da 

cooperação, economia e celeridade processual, ao requerente para que 

se manifeste quanto à possibilidade de cumular pedido subsidiário de 

benefício assistencial; 03 - Cite-se o requerido com as advertências legais 

para apresentar resposta, querendo e no prazo legal de 30 (trinta) dias, 

sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato. 04 - Realizada a 

citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao autor para 

impugnação. 05 - DETERMINO, desde já, a realização de estudo 

psicossocial a ser realizado pela equipe interdisciplinar desta Comarca no 

prazo de 30 dias e de exame pericial e, para tanto, NOMEIO como perito 

nos autos o ilustre médico Doutor LAURO LARAYA JÚNIOR – CRM/RO 

2785 (endereço: R. Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint 

German, Centro, Vilhena - RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 

8131-0601 / ortopedistasperitos@hotmail.com), o qual deverá ser intimado 

acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, 

e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). 06 - ARBITRO os honorários periciais 

devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Deverá o (a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante remessa dos 

autos, intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o estudo social e o laudo pericial nos autos, vista às partes para se 

manifestarem sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do 

NCPC). Por fim, com o integral cumprimento das determinações acima 

mencionadas, promova a conclusão dos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126175 Nr: 6323-43.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizetti Luiz de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, sob 

pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos documentos 

comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia de 

contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias

 Poderá a parte autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas iniciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156657 Nr: 11157-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento ao feito, atualizando os cálculos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158167 Nr: 11899-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christiane Lacerda de Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento atualizando os cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158949 Nr: 12394-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166003 Nr: 3141-78.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BRAZ MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166127 Nr: 3198-96.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo Pires da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento ao feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 4294-93.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Emília Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144806 Nr: 5607-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandra Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACOB ANDRÉ BRINGSKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gimar costa - OAB:22139b

 DETERMINO a realização de exame pericial e, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Doutor LAURO LARAYA JÚNIOR – 

CRM/RO 2785 (endereço: R. Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. 

Saint German, Centro, Vilhena - RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 

8131-0601 / ortopedistasperitos@hotmail.com), o qual deverá ser intimado 

acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, 

e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC).

ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor 

de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) forte nos arts. 1º e 3º, § 

1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal.

Deverá o (a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante remessa dos autos, 

intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem 

como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos 

II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC).

Por fim, com o integral cumprimento das determinações acima 

mencionadas, promova a conclusão dos autos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145248 Nr: 5808-71.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145826 Nr: 6062-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE GIROTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento (11 DE 

ABRIL DE 2017), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, que converto para aposentadoria por invalidez.

 Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ).

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 

3º do CPC.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146017 Nr: 6151-67.2017.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA SALA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, não estão presentes os requisitos legais, o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151885 Nr: 8834-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Silva de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Conforme cediço é público e notória a escassez de recursos por parte 

dos entes federados, ainda mais, neste momento de pandemia do 

COVID-19 em que recursos são empregados para a área de saúde. Desta 

forma, à parte requerente para que procedam ao recolhimento dos 

honorários pericias que ora arbitro em R$600,00, no prazo de 05 dias. 

Sendo certo que eventual procedência do pedido os honorários serão 

ressarcidos pelo derrotado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152376 Nr: 9086-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido, intime-se o perito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153733 Nr: 9750-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para dar prossegumento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156540 Nr: 11078-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equibov Produtos Agropecuários Ltda, João 

Gustavo Batista Correa, Ana Rosa Longo Job Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

09.085.963/0001-00 - EQUIBOV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade 

atual de não respostas: 0]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157681 Nr: 11698-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. F. DE ASSIS CABASSA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento ao feito.

09.526.444/0001-30 - F.FERNANDES DA COSTA

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade 

atual de não respostas: 0]

Respostas

BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento

16/01/2020 10:21 Bloq. Valor

Leonardo de Araujo Costa Tumiati 2.015,68 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo.

-

16/01/2020 19:51

Nenhuma ação disponível

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157752 Nr: 11735-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Gonçalves da Silva EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado julgo extinto o processo com fulcro no 

art.924, II do CPC.

Dispensada a publicação, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158363 Nr: 12023-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Fernandes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento ao feito.

09.526.444/0001-30 - F.FERNANDES DA COSTA

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade 

atual de não respostas: 0]

Respostas

BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento

16/01/2020 10:21 Bloq. Valor

Leonardo de Araujo Costa Tumiati 2.015,68 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo.

-

16/01/2020 19:51

Nenhuma ação disponível

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165820 Nr: 3085-45.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Debora de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133551 Nr: 712-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVONEI DA SILVA CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antônio Merichi - 

OAB:905-A-MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:17567/O

 Anote-se onde couber os dados dos patronos.

Intime-se para dar andamento ao feito, indicando bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141642 Nr: 4337-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas à Defensoria Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151160 Nr: 8513-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vale de São Domingos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT

 Encaminhe-se o feito à procuradoria do Município do Vale de São 

Domingos ou Intime-se o Sr.Prefeito ou Procurador do Município.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152092 Nr: 8932-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Lima, Daniel Rosa Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se se houve a citação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154036 Nr: 9929-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR ALVES LIBERATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA , REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA ALVES - OAB:OAB/ES 13.066, HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES12.529

 Defiro o pedido expeça-se carta precatória acompanhada dos 

documentos necessários, para o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Rio 

Branco/AC, uma vez que é o Juízo competente para a penhora de bens, 

eis que todo o patrimônio da Telexfree se encontra bloqueado naqueles 

autos, para que seja feito penhora no rosto dos autos nº 

0800224-44.2013.8.01.0001 da Ação Civil Pública e nº 0005669- 

76.2013.8.08.0001 Ação Cautelar Inominada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155296 Nr: 10498-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 Defiro o pedido expeça-se carta precatória acompanhada dos 

documentos necessários, para o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Rio 

Branco/AC, uma vez que é o Juízo competente para a penhora de bens, 

eis que todo o patrimônio da Telexfree se encontra bloqueado naqueles 

autos, para que seja feito penhora no rosto dos autos nº 

0800224-44.2013.8.01.0001 da Ação Civil Pública e nº 0005669- 

76.2013.8.08.0001 Ação Cautelar Inominada.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001120-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON DIAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001120-78.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ALEXON 

DIAS SANTOS PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico para os 

fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de ID 31259360 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 16/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001238-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RIGOBERTO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001238-54.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

RIGOBERTO DOS SANTOS DA SILVA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA 

LÍDER Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

de ID 31259372 apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro 

vista a parte autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 16/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001101-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA ALVES FERNANDES (EXECUTADO)

MAX TINTAS E ACESSORIOS LTDA-ME - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001101-09.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA PARTE RÉ: EXECUTADO: MAX TINTAS E 

ACESSORIOS LTDA-ME - ME, HELOISA ALVES FERNANDES Nos termos 

da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para apresentar dados bancários 

para expedição de alvará. Pontes e Lacerda, 16/04/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002933-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HONORIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002933-77.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. PARTE RÉ: 

REQUERIDO: JOSE HONORIO DE OLIVEIRA Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para apresentar dados bancários para 

expedição de alvará. Pontes e Lacerda, 16/04/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001670-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON QUEIROZ DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ OAB - 939.442.251-04 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

Nilda (CONFINANTES)

Marli (CONFINANTES)

Sandra Alves dos Santos (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

20(VINTE) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001670-73.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião da L 6.969/1981, Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) 

POLO ATIVO: Nome: MIRIAM ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA Endereço: 

avenida minas gerais, s/n, centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO 

PASSIVO: Nome: MILTON QUEIROZ DA SILVA Endereço: rua mariano pires 

de campos, 297, jardim primavera, PONTES E LACERDA - MT - CEP: Nome: 

ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ Endereço: Rua mariano pires de 

campos, 297, Jardim Primavera, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

INTIMANDO: INTERESSADOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, 

prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: Vistos. Versam os autos sobre AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ajuizada por J. O. S. e D. O. S. em desfavor do ESPÓLIO DE MILTON 

QUEIROZ DA SILVA, todos devidamente qualificados e representados no 

feito. Carrearam à inicial os documentos de ID n.º 20368738 a 20368973. 

Após despacho de ID n.º 20416757, os autores emendaram à inicial em ID 

n.º 20588222. Os confinantes e o requerido foram pessoalmente citados, 

conforme mandado de ID n.º 23604259. As Fazendas Públicas Nacional, 

Estadual e Municipal demonstraram desinteresse em oficiar no feito. De 

igual modo, o Ministério Público requereu o prosseguimento da demanda. O 

prazo para apresentação de defesa por parte dos réus decorreu “in albis” 

(ID n.º 22721817). Em seguida, vieram-me conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido.No caso vertente, que é de usucapião 

extraordinária, à procedência do pedido, basta a comprovação de três 

requisitos: o tempo, a posse e a boa-fé, segundo inteligência do art. 1.242, 

“caput”, do Código Civil. Quanto às qualidades da posse para usucapir, 

nos termos do mesmo dispositivo legal, necessária a comprovação da 

continuidade ou ininterrupção, da ausência de oposição, do “animus 

domini” e a realização de serviços nos bens usucapiendos. Justa, 

igualmente, deve ser considerada a posse dos autores, quando não 

provadas contaminações pelos vícios da violência, da clandestinidade ou 

da precariedade. O “animus domini”, como sabido, deriva de ter o 

possuidor a coisa como sua. No caso em análise, equivale a dizer que os 

autores eram tidos pela comunidade como proprietários do imóvel, 

situação que se vislumbra no caso posto, tendo em vista a confissão ficta, 

justamente pela ausência de manifestação dos réus no processo. Assim, 

dispõe o art. 344 do NCPC que, “se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Daí porque, por corolário lógico desta norma em 

tela, estando ausente o interesse do réu em se insurgir contra a pretensão 

autoral, as alegações deduzidas em sua peça exordial merecem total 

procedência. Os autores demonstraram, pelas suas razões iniciais, que, 

no momento do ajuizamento da demanda, estavam na posse do imóvel 

desde longa data, com “animus domini” e de forma tranquila, sem oposição 

de quem quer que seja. Desta maneira, provou-se eficazmente os 

requisitos necessários à procedência da pretensão formulada na inicial. 

Em resumo: a posse dos autores, contada da data do início de seu 

exercício, até o ajuizamento da ação, supera o período de 10 (dez) anos 

necessário para a aquisição do domínio pela usucapião (art. 1.238, 

parágrafo único, do Código Civil). Inexistem, no mais, notícias de vícios ou 

defeitos da posse. Finalmente, registre-se que não houve qualquer 

contestação ou impugnação específica ao feito, manifestando as três 

Fazendas Públicas desinteresse na demanda. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial para o fim de: DECLARAR a 

aquisição da propriedade pelo advento da usucapião (art. 1.242, 
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parágrafo único, do Código Civil) por J. O. S. e D. O. S., devidamente 

qualificados nos autos, em relação à parcela (individualizada na exordial – 

ID n.º 20368729, pg. 3) do imóvel descrito na matrícula nº 5.515, registrada 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda, 

trazida em ID n.º 20588234, bem como para DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, os 

quais fixo no importe de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), na 

forma do art. 85, § 2º, do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE via DJE. 

EXPEÇA-SE edital de intimação dos eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos. Transitada em julgado a presente sentença e 

na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE o 

ocorrido e, em seguida, EXPEÇA-SE mandado de registro, endereçando-o 

ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda para 

que seja procedida à retificação da matrícula do bem imóvel em epígrafe, 

instruindo o referido expediente com cópias autenticadas dos documentos 

acostados junto à exordial, bem como do presente veredito (art. 1.241 do 

Código Civil; art. 167, I, item 28, e art. 226 da Lei nº 6.015/1973). Após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário. Pontes e 

Lacerda, 14 de abril de 2020. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002744-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO DE JESUS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002744-65.2019.8.11.0013 AUTORA: 

AURELIO DE JESUS BARROS. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Primeiramente, PROCEDA-SE com a regularização 

dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar que se trata de 

cumprimento de sentença contra Fazenda Pública. Ademais, nos termos 

do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito. Se não houver 

impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja pela concordância 

expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do Presidente do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, expedindo-se a requisição 

de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito, observando-se o cálculo 

apresentado ao ID nº. 30123332, independentemente de novo despacho. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002614-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA MARIA JESUINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002614-12.2018.8.11.0013 AUTORA: 

LINDAURA MARIA JESUINA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja procedida a regularização dos registros e da 

autuação do feito, fazendo-se constar que se trata de ação de execução 

contra Fazenda Pública. Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código 

de Processo Civil, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para 

oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando 

demonstrativo do débito. Se não houver impugnação, seja pelo decurso do 

prazo “in albis”, seja pela concordância expressa da autarquia ré, na 

forma do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o 

pagamento por meio do Presidente do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito, observando-se o cálculo apresentado ao ID nº. 

31261460, independentemente de novo despacho. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000523-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000523-46.2018.8.11.0013 AUTORA: 

JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. DEFIRO o pedido de ID n.º 29589792. 

Consequentemente, INTIME-SE o médico perito a fim de que forneça nova 

data para realização da perícia. Em seguida, INTIMEM-SE as partes acerca 

da data aprazada, por intermédio de seus advogados, via DJE. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000964-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSANA RIBEIRO DIAS MARQUES FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000964-27.2018.8.11.0013 AUTOR: 

SICREDI NOROESTE – MT. RÉ: ROSANA RIBEIRO DIAS MARQUES 

FERREIRA. Vistos. DEFIRO o pedido de ID n.º 29151400. Portanto, CITE-SE 

a requerida no endereço informado pela requerente no petitório 

supramencionado. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 16 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001998-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001998-03.2019.8.11.0013 AUTORA: 

VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos. INDEFIRO o pedido de ID n.º 31163640, 

ante a ausência de trânsito em julgado da sentença, bem como de 

deferimento da antecipação da tutela. Portanto, apresentado recurso de 

apelação (ID n.º 28188742), bem como as contrarrazões (ID n.º 

31164743), REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com nossas homenagens de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160117 Nr: 499-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA RONDENA LIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por ALZIRA RONDENA 

LIMEIRA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o 

requerimento de levantamento dos valores formulado pelo douto causídico 

que representa processualmente os interesses da parte autora, e por 

consequência, DETERMINO que sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará, conforme valores de fls. 144/145.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001164-63.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P S P DOMINICO - ME (REU)

FABIANO DA SILVA SAMPAIO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001164-63.2020.8.11.0013. AUTOR: 

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RÉU: P. S. P. DOMINICO - ME. RÉU: 

FABIANO DA SILVA SAMPAIO. Vistos. LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE COM PEDIDO LIMINAR contra P. S. P. DOMINICO – ME e FABIANO 

DA SILVA SAMPAIO, também qualificados nos autos. Aduz a autora, em 

síntese, que firmou contrato de fornecimento de produtos, uso de marca, 

cessão de equipamentos e outros pactos com a ré, que se obrigou, 

conforme cláusula segunda, item 2.1, a adquirir, manter e comercializar no 

posto de revendedor Liquigás, exclusivamente o GLP fornecido pela 

Liquigás, durante o prazo de vigência do contrato. Relata ter entregado à 

ré, por meio de contrato, a título Cessão/Devolução, 240 vasilhames tipo 

GLP P-13. Afirma, ainda, que desde 30/04/2018 a ré cessou as compras 

de GLP, causando ruptura no pacto, dando azo à rescisão. E, em que 

pese tenha notificado a ré acerca da rescisão, em 27/12/2019, bem como 

para devolução do vasilhame, esta quedou-se inerte. Por tais razões, 

aduz que está configurado o esbulho possessório, motivo pelo qual, 

pugnou, como tutela de urgência, pela reintegração de posse dos 240 

(duzentos e quarenta) vasilhames domésticos tipo P-13. Juntou 

documentos de ID n.º 31058352 a 31058367. Após despacho de ID n.º 

31058864, emendou à inicial em ID n.º 31255420. É a suma do necessário. 

Da análise do pleito formulado, no que se refere à liminar pleiteada, para a 

reintegração de posse da autora sobre os bens concedidos em comodato, 

entendo que deve ser deferida, pelas razões em que passo a expor. 

Imperioso destacar que o art. 1.200 do Código Civil, dispõe posse justa é 

aquela que não é violenta, clandestina ou precária. São três espécies de 

atos que viciam a posse em seu nascedouro e reclamam, neste caso, o 

manejo de ações possessórias contra quem os tenha praticado. Dispõem 

os artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, que a liminar de 

manutenção ou reintegração somente será concedida quando o autor 

comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e 

a perda da posse, sendo indispensável à parte requerente trazer aos 

autos as provas inequívocas a fim de convencer o juízo da 

verossimilhança da alegação. Com efeito, o primeiro requisito a ser 

analisado é o da verossimilhança das alegações deduzidas pela autora na 

exordial, que demonstram presentes, eis que os documentos acostados 

na inicial evidenciam a presença de tal requisito, pois demonstram a 

existência do negócio entabulado entre os litigantes, representado pelo 

contrato de concessão, revenda e comodato de vasilhames acostado a 

exordial. No caso em tela, diante das provas até então carreadas aos 

autos, tem-se a precariedade da posse mantida pela empresa 

comodatária, posto que descumpridor das obrigações avençadas, depois 

de constituído em mora por meio de notificação extrajudicial entregue em 

27/12/2019 (ID n.º 31058367), nada se manifestando. Ademais, restou 

comprovado a notificação extrajudicial da rescisão contratual ocorrida em 

27/12/2019, fixando o prazo de 10 (dez) dias à empresa requerida restituir 

os 240 (duzentos e quarenta) vasilhames de GLP, tipo P-13, recebidos em 

decorrente do contrato pactuado, o qual foi rescindido. Contudo a 

empresa ré se quedou inerte. Ante o contrato celebrado entre as partes, a 

configuração da mora do devedor, a demonstração da rescisão contratual 

e a resistência da ré em não devolver os vasilhames voluntariamente, 

entendo que está caracterizado o esbulho possessório. Portanto, após 

análise aos requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, tem-se que a parte 

autora é merecedora da tutela possessória, isto porque, comprovado 

possuir, indiretamente, os vasilhames acima disposto na data da feitura do 

contrato, corroborado pelas notas fiscais anexas a exordial, referente à 
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entrega dos vasilhames à empresa ré. Assim, com a notificação da 

rescisão contratual, ocorreu o esbulho, perdida pela precariedade no 

intuito objetivo, com espeque na documentação coligida, da parte acionada 

em detê-la injustamente, usufruindo do bem que não lhe pertence sem a 

reciprocidade em contrato bilateral, e o inadimplemento do trato sucessivo. 

Nesse sentido: “RAC - AÇÃO POSSESSÓRIA - RESCISÃO DE CONTRATO 

DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E REVENDA DE GÁS LIQUEFEITO - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - 

CONTRATO DE COMODATO DE VASILHAME RESCINDIDO - NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA - ESBULHO CONFIGURADO - REQUISITOS DA POSSE 

DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso, é absoluta 

dispensável a prova testemunhal. Isso porque além de o Contrato de 

Concessão e Revenda, assim como os respectivos Contratos de 

Comodatos de VASILHAMES terem sido assinados, o seu escopo não foi 

burlar norma legal, muito menos prejudicar terceiros, de maneira que a 

tese de simulação não interferiria no exame da questão meritória, que é a 

REINTEGRAÇÃO na POSSE dos VASILHAMES cedidos em comodato. 2 - 

Comprovada a POSSE dos 1.090 botijões de gás por meio do Aditivo do 

Contrato de Comodato firmado em 26/03/2010, o qual está corroborado 

pelas Notas Fiscais apresentadas pela própria comodatária, bem como o 

esbulho, a sua data e a perda da POSSE, mediante a Notificação 

Extrajudicial dando ciência da rescisão da representação comercial, é de 

rigor a ordem de REINTEGRAÇÃO, diante da recusa injustificada à 

devolução dos VASILHAMES. (N.U 0047505-56.2015.8.11.0041, CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018, negritei)” Em face ao 

exposto, entendo presentes os pressupostos legais, com fulcro no artigo 

561 do Código de Processo Civil, DEFIRO LIMINARMENTE a reintegração de 

posse da Autora sobre os 240 (duzentos e quarenta) vasilhames de GLP, 

tipo P-13, que se encontram em poder da requerida, autorizando, desde 

logo, o emprego de força policial, caso necessário. EXPEÇA-SE mandado 

de reintegração de posse para o cumprimento da decisão, depositando-se 

o bem em mãos da autora, mediante termo próprio. Antes de prosseguir na 

atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 16 de junho de 2020, 

às 16h00min. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos 

autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. INTIMEM-SE via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001593-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA POQUIVIQUI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001593-64.2019.8.11.0013 REQUERENTE: 

MARIA MARGARIDA POQUIVIQUI DA SILVA. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Vistos. MARIA MARGARIDA POQUIVIQUI 

DA SILVA, devidamente qualificada, apresentou pedido de cumprimento de 

sentença (ID n.º 30060629), requerendo que o Instituto Nacional do 

Seguro Social fosse intimado para pagar o montante de R$ 63.197,78 

(sessenta e três mil e cento e noventa e sete reais e setenta e oito 

centavos), quantia tornada líquida após a implantação do benefício 

previdenciário contido nos autos. Após ter sido intimada, a autarquia ré 

não se manifestou. Deste modo, considerando a concordância tácita da 

autarquia, haja vista que deixou transcorrer o prazo de impugnação “in 

albis”, quanto ao cálculo trazido ao ID n.º 22779731, HOMOLOGO o seu 

teor e, ademais, DETERMINO: I – a confecção de expediente administrativo, 

a ser remetido à Presidência do e. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), em 

benefício de Maria Margarida Poquiviqui da Silva (art. 535, § 3º, I, do 

NCPC), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

uma vez que expressamente renunciou aos valores excedentes à 60 

salários mínimos (ID n.º 30142666); Sem honorários advocatícios, 

conforme cálculo de ID n.º 22779731. INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-91.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000121-91.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO. REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA c/c 

INDENIZATÓRIA movida por MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO contra 

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Emerge da peça vestibular que a 

requerente não realizou os empréstimos que tem sido debitado dos seus 

benefícios previdenciários. Em razão disso, pugnou pela concessão da 

tutela de urgência, visando a suspensão da cobrança das parcelas dos 

empréstimos nos benefícios previdenciários e o impedimento da inscrição 

do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, após, confirmando-se 

quando do julgamento do mérito. Por fim, requereu a inversão do ônus da 

prova, bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos 

morais, além dos ônus de sucumbência. Juntou documentos. Recebida a 

inicial ao ID n.º 28327565, deferiu-se a tutela antecipatória, bem como 

determinou a citação da requerida. A contestação veio ao ID n.º 

29885379, oportunidade que preliminarmente requereu a extinção do 

processo sem resolução do mérito, por eventual inépcia da inicial. No 

mérito relatou que a contratação é regular e apresentou contrato assinado 

pela requerente. Carreou documentos. Impugnação à contestação no ID 

n.º 30269977, refutando os termos da contestação e requerendo a 

realização da prova pericial para constatar a autenticidade ou falsidade da 

assinatura da requerente no contrato. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário. A ré afirma que a inicial é inepta, sob o argumento de 

que está ausente o comprovante de residência da autora em seu nome, 

inviabilizando o estabelecimento da competência do juízo. No entanto, tal 

fundamento não se amolda a uma das hipóteses previstas no rol taxativo 

dos incisos I a IV do §1º do art. 330 do NCPC, não se admitindo, portanto, 

interpretação extensiva. Neste sentido, preleciona Theotônio Negrão em 

seu Código de Processo Civil Comentado, pg. 439, item 295:6, Ed. 46ª Ed: 

“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício 

apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria 

prestação jurisdicional” (STJ, 3ªT., RESP 193.1000, Min. Ari Pargendler,j. 

15.10.01., DJU 4.2.02). “Não há se falar em inépcia, se a petição inicial, 
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ainda que não seja primorosa, não contém qualquer dos defeitos 

elencados no art. 295, § um., do CPC” (RT 807/326). Sobre o tema, colho o 

entendimento jurisprudencial do E. TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. A ausência de 

apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica 

no indeferimento da inicial. Não compete ao Judiciário, à revelia do CPC e 

do princípio da boa-fé, exigir documentos não elencados como essenciais, 

a exemplo da comprovação de endereço. (TJMG. AC: 

10079140037445001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 14/09/2017, Câmaras Cíveis / 13ª Câmara Cível, Data da 

Publicação: 22/09/2017)”. Neste compasso, é sabido que o § 1º do art. 

330 do Novo CPC é o responsável por elencar as situações nas quais a 

petição inicial será considerada inepta: falta de pedido ou causa de pedir; 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; e pedidos incompatíveis entre si. Portanto, não 

há o que se falar em inépcia da inicial, motivo pela qual REJEITO a aludida 

matéria preliminar. Não subsistindo mais questões preliminares que 

demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. DECLARO o feito saneado, uma vez que 

inexistem vícios formais ou materiais a serem suprimidos, de modo que o 

feito está preparado, portanto, para o seu regular desenvolvimento. FIXO 

como ponto controvertido a autenticidade da assinatura lançada no 

contrato de ID n.º 29885382. Nomeio como perito em grafotécnica nos 

autos o Dr. Emiliano Mendonça Silva, com endereço na Av. Manoel José de 

Arruda, 3300, Cond. Res. Beira Rio – Porto, Cuiabá/MT, telefone: (065) 

8121-4041, e-mail: emilianomsilva@gmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar 

outras considerações que entender pertinentes, contando, a partir da 

realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do 

laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput, ambos do NCPC). ARBITRO 

os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo pagamento 

será custeado na fração de 50% (cinquenta por cento) pelo Estado de 

Mato Grosso, caso a parte autora, que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do processo, nos termos 

dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ, e 50% (cinquenta por 

cento) pela parte requerida, na forma do art. 95, caput, do NCPC, devendo 

comprovar o depósito judicial da fração que lhe incumbe no prazo de 15 

(quinze) dias. PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos, indiquem assistente técnico ou se 

manifestem sobre eventual impedimento ou suspeição, se for o caso, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil). 

INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

aceitação expressa quanto à nomeação ou apresente pedido de escusa 

devidamente fundamentada (art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido 

pelo “expert”, AUTORIZO desde já o encaminhamento de cópias dos 

termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que tramita sob 

segredo de justiça. Aprazada a realização da perícia, INTIMEM-SE as 

partes, via DJE e por remessa dos autos, com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias (art. 466, §2º, do NCPC). INTIMEM-SE as partes por meio de 

seus advogados, via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-76.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000122-76.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO. REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA c/c 

INDENIZATÓRIA movida por MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO contra 

BANCO BRADESCO. Emerge da peça vestibular que a requerente não 

realizou os empréstimos que tem sido debitado dos seus benefícios 

previdenciários. Em razão disso, pugnou pela concessão da tutela de 

urgência, visando a suspensão da cobrança das parcelas dos 

empréstimos nos benefícios previdenciários e o impedimento da inscrição 

do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, após, confirmando-se 

quando do julgamento do mérito. Por fim, requereu a inversão do ônus da 

prova, bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos 

morais, além dos ônus de sucumbência. Juntou documentos. Recebida a 

inicial ao ID n.º 28327575, deferiu-se a tutela antecipatória, bem como 

determinou a citação da requerida. A contestação veio ao ID n.º 

29736958, oportunidade que preliminarmente requereu a revogação da 

concessão da gratuidade da justiça à autora. No mérito relatou que a 

contratação é regular e apresentou contrato assinado pela requerente. 

Carreou documentos. Impugnação à contestação no ID n.º 30269438, 

refutando os termos da contestação e requerendo a realização da prova 

pericial para constatar a autenticidade ou falsidade da assinatura da 

requerente no contrato. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Como preliminar, a parte ré apresentou a impugnação à 

gratuidade da justiça deferida à autora. Deste modo, a requerida faz 

singelas alegações genéricas acerca da suposta capacidade econômica 

da autora. Ocorre que este juízo entende de modo diverso. Isto porque, ao 

se deferir a Gratuidade da Justiça (ID n.º 28327575), a alegação de 

hipossuficiência financeira contida na exordial foi suficiente para conferir 

presunção “juris tantum” de veracidade dos fatos afirmados pela parte 

autora, caso contrário, haveria decisão diversa, determinando a 

comprovação dos requisitos necessários à concessão do pleito, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC, o que, à clara evidência, não ocorreu. 

Portanto, superada tal etapa, cabe ao réu a comprovação da aludida 

capacidade econômico-financeira da parte autora, no entanto, o 

impugnante não se desincumbiu do ônus de provar a alteração fática 

descrita pela impugnada. Nesse sentido: “APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. 

JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA QUE REVOGOU OS BENEFÍCIOS. 

Irresignação. Acolhimento. É dos impugnantes o ônus de provar a 

substancial alteração das possibilidades econômicas do beneficiário da 

justiça gratuita, para que a benesse seja revogada. Impugnantes que não 

lograram desincumbir-se do ônus probatório. Sentença reformada. 

Recurso provido." (TJSP, APL 00066167220148260269). Isto posto, 

REJEITO a impugnação ao pedido de concessão de assistência judiciária 

gratuita. Não subsistindo mais questões preliminares que demandem 

análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. DECLARO o feito saneado, uma vez que 

inexistem vícios formais ou materiais a serem suprimidos, de modo que o 

feito está preparado, portanto, para o seu regular desenvolvimento. FIXO 

como ponto controvertido a autenticidade da assinatura lançada no 

contrato de ID n.º 29736959. Nomeio como perito em grafotécnica nos 

autos o Dr. Emiliano Mendonça Silva, com endereço na Av. Manoel José de 

Arruda, 3300, Cond. Res. Beira Rio – Porto, Cuiabá/MT, telefone: (065) 

8121-4041, e-mail: emilianomsilva@gmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar 

outras considerações que entender pertinentes, contando, a partir da 

realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do 

laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput, ambos do NCPC). ARBITRO 

os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo pagamento 

será custeado na fração de 50% (cinquenta por cento) pelo Estado de 

Mato Grosso, caso a parte autora, que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do processo, nos termos 

dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ, e 50% (cinquenta por 

cento) pela parte requerida, na forma do art. 95, caput, do NCPC, devendo 

comprovar o depósito judicial da fração que lhe incumbe no prazo de 15 

(quinze) dias. PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos, indiquem assistente técnico ou se 

manifestem sobre eventual impedimento ou suspeição, se for o caso, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil). 

INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

aceitação expressa quanto à nomeação ou apresente pedido de escusa 

devidamente fundamentada (art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido 

pelo “expert”, AUTORIZO desde já o encaminhamento de cópias dos 

termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que tramita sob 
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segredo de justiça. Aprazada a realização da perícia, INTIMEM-SE as 

partes, via DJE e por remessa dos autos, com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias (art. 466, §2º, do NCPC). INTIMEM-SE as partes por meio de 

seus advogados, via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001694-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEBASTIAO DE QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001694-38.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S/A. RÉU: JOÃO SEBASTIÃO DE QUEIROZ. Vistos. 

BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado, interpôs o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em ID n.º 31154807, alegando a ocorrência 

de omissão na sentença proferida ao ID n.º 31056254. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. De efeito, 

conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional 

implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração 

consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, 

tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão interlocutória, 

sentença ou acórdão, para que complete o provimento jurisdicional, 

quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros 

— obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova 

reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a 

fundamentação e a conclusão que porventura padeça. Em síntese pouco 

ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração 

têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades ou 

contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual anexada ao ID n.º 31154807, que o embargante, sob o 

pretexto de eliminar situação de omissão, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória pela sentença de ID n.º 31056254, 

almejando — e assim o fazem de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investem seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram o decisório. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, 

revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de 

forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça 

inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não 

se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente 

caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam 

a sua adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo 

“ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido 

as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 

EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na sentença de ID n.º 31056254, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra a sentença lançada ao ID n.º 31056254. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE via DJE. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206718 Nr: 11587-36.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adauto de Oliveira, Cristiane Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando-se informação recebida nesta data de que não há 

tornozeleira eletrônica disponível na comarca de Cáceres/MT, DETERMINO 

a soltura da custodiada sem a instalação de monitoramento eletrônico 

naquela localidade.

Contudo, a denunciada CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA deverá se 

apresentar no CDP de Pontes e Lacerda/MT, no prazo máximo DE 48 

HORAS a partir da sua soltura, para instalação da tornozeleira eletrônica.

OFICIE-SE à Cadeia Pública de Cáceres e ao CDP de Pontes e Lacerda 

acerca da presente decisão.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 210922 Nr: 2129-58.2020.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - 
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OAB:24554/O

 Vistos, etc.

Considerando-se informação recebida nesta data de que não há 

tornozeleira eletrônica disponível nas comarcas de Cáceres/MT e de 

Mirassol D'oeste (município de residência da autuada), DETERMINO a 

soltura da custodiada sem a instalação de monitoramento eletrônico 

naquela localidade.

Contudo, a denunciada CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA deverá 

se apresentar no CDP de Pontes e Lacerda/MT, no prazo máximo DE 48 

HORAS a partir da sua soltura, para instalação da tornozeleira eletrônica.

OFICIE-SE à Cadeia Pública de Cáceres e ao CDP de Pontes e Lacerda 

acerca da presente decisão.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 207064 Nr: 59-68.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Silva Cabral, Charles Juvencio Bispo, 

José Maria da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de JOSÉ MARIA DA 

COSTA, em razão da recomendação n. 62 do CNJ, sob alegação de 

superlotação carcerária e por responder por crime não cometido mediante 

violência ou grave ameaça a pessoa.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Diversamente do quanto sustentado pela Defesa, o acusado responde 

pelo crime de homicídio qualificado, o qual envolve violência e grave 

ameaça à pessoa.

No que toca a superlotação do CDP local, registro terem sido adotadas 

pelo estabelecimento prisional local todas as orientações emanadas das 

autoridades de saúde, não havendo até o presente momento qualquer 

registro de eventuais sintomas de Covid-19 por qualquer dos custodiados.

Ademais, não houve qualquer alteração fática ou processual hábil à 

revisão pretendida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão 

preventiva de JOSÉ MARIA DA COSTA.

Consigno constar dos autos as respostas à acusação dos denunciados, 

contudo ante a Portaria-Conjunta 249 de 18/03/2020, deixo de designar 

audiência de instrução, devendo os autos virem conclusos após o dia 

30/04/2020.

Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 208310 Nr: 830-46.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelinton de Castro Francisco, Leandro Bezerra 

Noia, Lucas Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de veículo apreendido, formulado por 

CÍCERO PINHEIRO NOIA (fls. 160/162), bem como pedido de liberdade 

provisória em prol de LEANDRO BEZERRA NOIA, cumulado com resposta 

a acusação.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento de ambos pedidos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Em análise detida dos autos, verifico que o crime atribuído ao denunciado 

não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tendo sido a 

"res furtiva" recuperada e devolvida aos proprietários (fl. 39).

A prisão cautelar, a teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da 

República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção 

somente é possível quando as circunstâncias do caso concreto, 

devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, 

demonstrarem sua imprescindibilidade.

No caso em tela, verifica-se que o custodiado reside e trabalha nesta 

comarca (fl. 43).

Assim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são 

suficientes, motivo pelo qual revogo a prisão do acusado LEANDRO 

BEZERRA NOIA mediante as seguintes condições:

a) Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone 

onde poderá ser localizado (residência e trabalho);

b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for 

intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

c) Pagamento de fiança, a qual arbitro o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais).

Recolhida a fiança, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de LEANDRO 

BEZERRA NOIA, para colocá-lo em liberdade, se por outro motivo não 

deva continuar preso.

No que se refere ao pedido de restituição de bem apreendido, indefiro por 

ora, em consonância com a cota ministerial, em razão da necessidade de 

maior dilação probatória acerca do eventual uso do veículo para prática de 

crime.

Cientifique-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 208310 Nr: 830-46.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelinton de Castro Francisco, Leandro Bezerra 

Noia, Lucas Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Vistos, etc.

Analisados os autos, verifico haver sido concedida ao denunciado 

LEANDRO BEZERRA NOIA liberdade provisória com fiança.

Embora devidamente intimado, o acusado não efetuou o pagamento da 

fiança até o presente momento, presumindo-se assim sua hipossuficiência 

financeira.

Desta forma, nos termos do artigo 325, § 1º, do CPP, recomenda-se a 

dispensa de tal condição.

Nesse sentido, é a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE 

FIANÇA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – LIMINAR 

CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Se a situação econômica do réu não 

lhe permite arcar com a fiança arbitrada, perpetuando sua segregação 

cautelar, configura-se constrangimento ilegal que autoriza a dispensa da 

caução pecuniária. Inteligência do art. 350 do CPP. Precedentes desta 

Corte. (HC 143601/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 

04/11/2015).

Ante o exposto, DISPENSO a fiança arbitrada, subsistindo as demais 

medidas cautelares fixadas por ocasião da anterior concessão de 

liberdade provisória.

Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010882-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA RONDÔNIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença parcialmente transcrita. 

"Pelo exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para 

condenar a Reclamada a pagar á Reclamante a quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Declaro inexistente o débito inscrito pela Reclamada em nome da 

Reclamante relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos, bem 

como determino que a Reclamada preceda a retirada do nome da 

Reclamante dos cadastros de restrição ao credito, no prazo de 10 dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao 

valor de R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. P. R. I."

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010882-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA RONDÔNIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados da requerente e requerida para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o cálculo elaborado pela contadoria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-38.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D R DE MORAIS PRODUCOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOSNEY REPISO NOGUEIRA OAB - RO6327 (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto a 

juntada de correspondência devolvida no ID 10087065.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIANE BASILIO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001223-51.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:LUSIANE 

BASILIO PRATES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO LINO DA 

SILVA, ADRIANO DOMINGUES FERNANDES POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 03/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 16 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BOLOGNONI DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000415-17.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME EXECUTADO: JOEL 

BOLOGNONI DE SOUZA Vistos, etc. Vista ao exequente sobre exceção 

de pré-executividade. PONTES E LACERDA, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000838-06.2020.8.11.0013. AUTOR: EVERTON NASCIMENTO ROCHA 

REU: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos, etc. Com fundamento no art. 10 do 

CPC, vista à parte autora sobre manifestação da parte ré. PONTES E 

LACERDA, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIANE BASILIO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1001223-51.2020.8.11.0013 CLASSE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436), VALOR DA CAUSA: 

R$ 45.201,79 POLO ATIVO: Nome: LUSIANE BASILIO PRATES Endereço: 

Rua Benedito Francisco da Silva, 1721, casa, BELA VISTA, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 CPF/CNPJ 045.714.856-03 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: SEDUC - 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, RUA H, 

S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-909 

CPF/CNPJ 03.507.415/0001-44 DESPACHO Vistos, etc. A SEDUC não tem 

personalidade jurídica própria. É mero órgão da Administração Direta 

Estadual. De ofício altero o polo passivo para ESTADO DE MATO GROSSO 

e conclamo o advogado a parar de distribuir ações contra SEDUC, 

atendo-se ao polo passivo correto. O Enunciado 1, aprovado no XIII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso, dispõe que “a 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Considerando 

que o ente federativo réu já se manifestou em outros feitos informando o 

desinteresse na realização da audiência de conciliação, deixo de 
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designá-la. Caso já tenha sido designada pela Secretaria ou 

automaticamente pelo sistema PJE, CANCELE-SE A AUDIÊNCIA 

DESIGNADA. Determino a CITAÇÃO da parte ré, pela via eletrônica 

(sistema PJe), para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(analogia ao art. 7º da Lei 12.153/09). Pontes e Lacerda, 16 de abril de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-95.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001233-95.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:EZEQUIEL 

SANTOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

03/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-88.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AGUIMAR MOREIRA AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-21.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-95.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANE VALENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-80.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAILA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002931-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDELEIDE MONICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002931-73.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALDELEIDE MONICA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo o 

recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à 

parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Considerando que a parte recorrida já foi intimada para apresentar as 

contrarrazões, tão logo se manifeste ou decorra o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004456-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE ANDRADE BRETAS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 557 de 783



CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004456-90.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ANDREA DE ANDRADE 

BRETAS GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebo o recurso apenas 

no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Considerando que a parte recorrida já foi intimada para apresentar as 

contrarrazões, tão logo se manifeste ou decorra o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004554-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RICHE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004554-75.2019.8.11.0013. REQUERENTE: EDINA RICHE RODRIGUES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Defiro à parte recorrente os benefícios da 

justiça gratuita. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE). Considerando que a parte recorrida já foi 

intimada para apresentar as contrarrazões, tão logo se manifeste ou 

decorra o prazo sem manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma 

Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 16 

de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004457-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR NUNES BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004457-75.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALCIMAR NUNES BEZERRA 

SANTANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebo o recurso apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Considerando que a parte 

recorrida já foi intimada para apresentar as contrarrazões, tão logo se 

manifeste ou decorra o prazo sem manifestação, remetam-se os autos à 

Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda, 16 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004612-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICEIA SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004612-78.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MAURICEIA SOARES 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo o recurso apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Considerando que a parte 

recorrida já foi intimada para apresentar as contrarrazões, tão logo se 

manifeste ou decorra o prazo sem manifestação, remetam-se os autos à 

Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda, 16 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000286-41.2020.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo o recurso 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Considerando que a parte recorrida já foi intimada para apresentar as 

contrarrazões, tão logo se manifeste ou decorra o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-39.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JIUSLAINE ZORZAN SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000215-39.2020.8.11.0013. AUTOR: JIUSLAINE ZORZAN SANTANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo o recurso 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Considerando que a parte recorrida já foi intimada para apresentar as 

contrarrazões, tão logo se manifeste ou decorra o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-68.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 558 de 783



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000226-68.2020.8.11.0013. REQUERENTE: OLIVIO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo o recurso 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Considerando que a parte recorrida já foi intimada para apresentar as 

contrarrazões, tão logo se manifeste ou decorra o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON JESUS COSTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANA HEDUYNA PAES LUCAS OAB - MT17699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SITE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002432-89.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LENNON JESUS COSTA DE 

LIMA REQUERIDO: SITE CONTABILIDADE LTDA - ME Vistos, etc. É cediço 

que a Lei 9.099/95, norma especial, dispõe que em caso de incompetência 

territorial do Juizado Especial o processo será extinto - como o foi. 

Contudo, por razões supervenientes, notadamente em razão da mudança 

residencial do autor para o outro lado do Estado - Barra do Garças/MT, a 

parte autora pleiteia excepcionalmente o declínio da competência para o 

Juizado Especial de Cáceres/MT, fundado no CPC. Não se pode olvidar 

que o art. 2º da Lei 9.099/95 estabelece o princípio da informalidade e da 

celeridade. Em tempos de pandemia de Covid-19, é pouco razoável obrigar 

a parte autora a intentar nova demanda, em comarca diversa da que 

reside, com a realização de nova audiência de conciliação - que sabe-se 

lá quando irá se realizar. Ademais, a presente demanda já está 

regularmente instruída e apta para julgamento pelo juízo competente. 

Tempos diferentes demandam soluções diferentes. Desse modo, com 

fulcro no art. 2º da Lei 9.099/95 c/c art. 64 do CPC, excepcionalmente 

declino da competência para Cáceres/MT e determino a remessa dos 

autos eletrônicos para aquela localidade. PONTES E LACERDA, 16 de abril 

de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001222-66.2020.8.11.0013. AUTOR: MATHEUS SALOME DE SOUZA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos, etc. 1- 

Pretende a parte autora a tutela de urgência para compelir a ré a restituir a 

quantia de R$ 1.699,00, corrigida monetariamente, sob pena de multa 

diária. Alega que adquiriu um ar condicionado da ré, o qual apresentou 

defeitos e, diante da inexistência de assistência técnica autorizada na 

região, a ré propôs acordo de devolução do aparelho e restituição da 

quantia paga, mas que embora tenha enviado todos os documentos 

requeridos, a ré não cumpriu a obrigação. Conforme art. 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito não é um 

juízo de certeza, mas apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser 

analisada sob a ótica das regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do Código de 

Processo Civil). Feitas essas considerações, depreende-se dos termos da 

inicial e documentos apresentados que embora a parte autora afirme se 

tratar de obrigação de fazer, em verdade o acordo firmado entre as partes 

veicula obrigação de pagar quantia certa, a qual recebe tratamento 

diverso pelo Código de Processo Civil e não admite o estabelecimento de 

multa diária para seu cumprimento, pois segue o rito da expropriação de 

bens. Desse modo, entendo ser incompatível o estabelecimento de multa 

diária para cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, razão pela 

qual não é juridicamente possível o deferimento do pedido de tutela de 

urgência tal como posto. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. 2- Determino a designação de audiência de conciliação 

pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95). 5- Caso não haja conciliação, a contestação 

poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima 

mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e 

Lacerda/MT, 16 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000384-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000384-94.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

PORTO ESPERIDIAO Vistos, etc. O MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO se 

manifestou nos autos do cumprimento de sentença no ID 30557191 

arguindo a nulidade da intimação da sentença, sustentando que não foi 

intimado desta, e pedindo a devolução do prazo recursal. Apresentou 

também impugnação ao cumprimento da sentença no ID 30557196. A 

Secretaria certificou no ID 30725634 que a parte ré foi intimada da 

sentença. É o relatório. DECIDO. Apesar da certidão positiva lavrada pela 

Secretaria, em consulta ao DJe do dia 18/06/2019 verifica-se que na 

publicação no Diário do Judiciário não consta o nome do advogado do réu 

(anexo), eivando-a de nulidade. Além disso, a Resolução 03/2018 do 

TJMT, que disciplina o PJE, dispõe que as intimações dos Municípios 

deverá se dar por meio do próprio sistema PJE, e não por publicação no 

Diário do Judiciário: Art. 67. As citações, intimações e notificações da 

União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração 

indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, 

excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão 

realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos 

§§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015. Desse 

modo, embora na aba "expedientes" conste que o Município foi intimado, tal 

intimação não foi pelo próprio sistema PJE, mas sim pelo Diário do 

Judiciário, e ainda assim a publicação neste não contém o nome do 

advogado do réu. Logo, é forçoso reconhecer a nulidade da intimação do 

Município, que acarreta nulidade dos atos subsequentes. Ante o exposto, 

DECLARO A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA e 

determino o retorno à fase de conhecimento e a reabertura do prazo 

recursal para o Município réu. Fica prejudicada a impugnação ao 

cumprimento de sentença do ID 30557196. Determino que a intimação 

desta decisão seja feita tanto pelo sistema PJE quanto pelo Diário do 

Judiciário, ficando a parte ré ciente de que as próximas intimações 

deverão se dar apenas pelo sistema PJE, cabendo ao Município manter 
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regular seu cadastro no Portal do Sistema PJe, e que as próximas 

intimações serão consideradas válidas independentemente de haver 

advogado cadastrado para recebimento de intimações via sistema PJE. 

PONTES E LACERDA, 16 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000216-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000216-29.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

EXECUTADO: EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES Vistos, etc. Uma vez citada a 

parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha cumprido a 

obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a execução, 

determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e penhora de 

bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos sistemas 

informatizados disponíveis ao juízo. Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados” (in Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52), desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em cada 

sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código de 

Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e móveis 

em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, deverá o 

exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, não os 

indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente 

a pessoas jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa 

jurídica é meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens 

que compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de 

pesquisa de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após 

consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD - Não foi bloqueada 

qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando 

comparada com o valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida 

pelo pagamento das custas da execução, razão pela qual foi determinado 

seu desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Foi 

constatada a existência de veículo registrado em nome da parte 

executada, mas sobre ele recai o gravame da alienação fiduciária, razão 

pela qual indefiro o pedido de bloqueio, com fundamento no art. 7º-A do 

Decreto-lei 911/69: “Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos 

por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, 

qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser 

resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2º”. Desde já 

indefiro pedido de penhora dos direitos da parte executada sobre o 

respectivo contrato, porquanto os contratos de financiamento de veículo 

em geral não geram saldo em favor do devedor e têm duração de até 

cinco anos, não podendo o procedimento executivo se prolongar por tanto 

tempo no Juizado Especial, conforme acima delineado. INFOJUD - Não há 

informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações Imobiliárias 

desde a distribuição da ação; e a parte executada não apresentou 

Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios - obs.: o sistema 

não emite certidão de consulta negativa, e as pessoas jurídicas não têm 

obrigação legal de apresentar a Declaração de Bens e Direitos). Em 

virtude do resultado: - Intime-se a parte exequente para indicar bens para 

penhora, no prazo de dez dias, observado o disposto nesta decisão, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Pontes e 

Lacerda/MT, 16 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001057-50.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA OAB - MS22001 (ADVOGADO(A))

WALTER JOSE DE SOUZA OAB - MS3241 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY VILELA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL,, MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA ACOSTADA NOS AUTOS POR DERRADEIRO ID 29045730

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000717-09.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS JANON LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ROGER DE FARIA GUIMARAES OAB - MG166046 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CAETANO DO VALLE BEZERRA 39282910172 (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE REITERO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL, EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA , NEM COMO O DA DILIGÊNCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ATO 

DEPRECADO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-50.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE DA MATA PANCOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Certidão Processo: 1000184-50.2019.8.11.0014; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 

48/51)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que procedo a Intimação da parte autora 

para apresentar Contrarrazões. Poxoréu-MT, 16 de abril de 2020 

LEANDRO WANZELLER GUEDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000353-03.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000353-03.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: VALDINEY DE SOUZA BARBOSA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, 

proposta por VALDINEY DE SOUZA BARBOSA , em face do INSS, 

pugnando pelo restabelecimento do benefício de aposentadoria por 

invalidez c/c com pedido subsidiário de auxílio doença. Presentes os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do 

local onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este 

Juízo cópia integral do processo administrativo em que se deferiu a 

aposentadoria por invalidez e, posteriormente, entendeu pela sua 

cessação, no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. Com fulcro no art. 370 c/c o art. 139, VI, do 

CPC/15, DEFIRO o pedido de realização de perícia técnica, a fim de que se 

constate, como acima mencionado, a existência ou não de patologia que, 

efetivamente, incapacite para o exercício de atividade laboral, e em 

havendo incapacidade, para que informe se esta é permanente ou 

temporária e se restringe-se à atividade habitual da requerente ou a toda e 

qualquer atividade. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o 

médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na 

secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) considerados os critérios 

previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. Intime-O 

para ciência e para que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize o 

procedimento pericial, juntando aos autos o respectivo laudo no prazo 

subsequente de 05 (cinco) dias. Com o agendamento, intimem-se as 

partes, para ciência. De imediato, INTIME-SE as partes para que, no prazo 

de 15 dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem 

quesitos, bem como arguam impedimento ou suspeição, nos termos do art. 

465, § 1º do CPC/15 Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes 

para manifestação sobre o laudo, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado o 

prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se ao Diretor do respectivo 

Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na forma 

estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da 

Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001031-52.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001031-52.2019.8.11.0014. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DOUGLAS JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER Vistos, Presentes os 

requisitos do art. 319 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. defiro o pedido 

de gratuidade de justiça, com esteio no art. 98 e ss. do CPC/15 CITE-SE a 

requerida para apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 335 do CPC/15, com as advertências e cautelas 

de estilo. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Considerando ser indispensável 

para o deslinde da celeuma, a constatação, por prova pericial, da alegada 

invalidez, com fulcro no art. 370 c/c o art. 139, VI, do CPC/15, DEFIRO o 

pedido de realização de perícia técnica, a fim de que se constate, como 

acima mencionado, o para que se constante, nos termos do art. 3º da Lei 

6194/74, se das lesões consolidadas em razão do acidente narrado na 

inicial, a parte autora se tornou incapaz permanentemente, total ou 

parcialmente. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), considerados os critérios previstos no art. 25 

c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. Intime-O para ciência e para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize o procedimento pericial, juntando 

aos autos o respectivo laudo no prazo subsequente de 05 (cinco) dias. 

Com o agendamento, intimem-se as partes, para ciência. De imediato, 

INTIME-SE as partes para que, no prazo de 15 dias, caso queiram, 

indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, bem como arguam 

impedimento ou suspeição, nos termos do art. 465, § 1º do CPC/15. 

Determina-se a tramitação prioritária do feito, em consonância com o 

provimento de nº. 26/2008 da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação 

no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000434-49.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURIMAR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON UMBELINO NERY OAB - MT0016181A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000434-49.2020.8.11.0014. 

EXEQUENTE: MARIA LOURIMAR DA SILVA OLIVEIRA EXECUTADO: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Defiro o pedido inicial e determino 

o processamento da fase de cumprimento de sentença. Certifique a 

secretaria, nos autos do processo de n. 70904, do ajuizamento, via Pje, do 

presente cumprimento de sentença. Intime-se a autarquia ré, com envio 

dos autos em carga para, querendo, impugnar os cálculos apresentados 

pela parte autora em 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou 

havendo concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, separadamente, para a parte e para o advogado 

(honorários sucumbenciais), em conformidade com a súmula vinculante 

27. Atente-se para as formalidades legais e encaminhem-se ao Tribunal 

Regional Federal. Na sequência, expeçam-se os respectivos alvarás e 

intime-se a parte para ciência (na hipótese de transferência bancária) ou 

retirada na secretaria no prazo de 10 dias (quando inexistente nos autos 

pedido expresso para transferência, com as devidas informações 

bancárias). Em havendo pedido expresso para transferência dos valores 

devidos à parte para a conta do causídico, desde que existente 

instrumento de procuração com poderes para dar e receber quitação, 

expeça-se como requerido e intime-se a parte pessoalmente dando-lhe 

ciência. Certificado o adimplemento total da obrigação, venham-me os 

autos conclusos para decisão. Apresentada impugnação pela autarquia 

ré, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações. Às providências. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000435-34.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000435-34.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: VALTEIR PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Presentes os requisitos dos arts. 

319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. Considerando a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes, eis que os 

procuradores da parte requerida não dispõem de poderes para tanto, 

CITE-SE a autarquia requerida mediante remessa dos autos em carga para 

que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, ressalvada a possibil idade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS para que, em 10 (dez) dias, 

promova a juntada aos autos da cópia do processo administrativo no qual 

o autor requereu o aludido benefício. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000388-60.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PORTUGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000388-60.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: ANTONIO PORTUGUES FILHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se a demanda de ação que objetiva 

a obtenção de auxilio doença e posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por 

ANTONIO PORTUGUES FILHO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a parte autora 

preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurado, carência 

do benefício e incapacidade para trabalhar nas suas atividades 

profissionais. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de 

gratuidade de justiça: Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado, que, na espécie, resultaria 

da verossimilhança das alegações de fato e de direito no tocante ao 

cabimento do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

(carência de 12 contribuições, condição de segurado e incapacidade 

parcial e/ou temporária ou total e permanente). Explica-se. Relativamente à 

incapacidade laboral, em que pese a juntada de documentos que relatam a 

incapacidade, verifico que até o ano de 2017 o requerente esteve 

economicamente ativo, o que lança dúvida sobre a efetiva incapacidade 

laboral e impõe a realização de perícia médica. Por fim, considerando-se 

que a cessação do benefício antes concedido ocorreu em dezembro de 

2016 e que só agora, mais de 03 (três) anos após, a requerente bateu às 

portas do Judiciário, não há evidências suficientes de periculum in mora. 

Ressalte-se que os benefícios por incapacidade têm por objetivo garantir 

ao segurado da Previdência Social condições de sobrevivência mínimas, 

quando, de fato, impossibilitado de trabalhar e auferir renda, em razão de 

incapacidade para trabalhar, por motivos de doença ou acidente. É o que 

se infere da dicção do art. 39, I da lei 8213/91: Art. 39. Para os segurados 

especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 

auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que 

comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta 

Lei; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Destarte, no caso 

concreto, para que se afira o cabimento de auxílio doença ou de 

aposentadoria por invalidez, ainda que em caráter liminar, é imprescindível 

a realização de perícia que ateste a extensão e a provável duração da 

incapacidade que acomete a parte autora no momento do pleito. Eventuais 

valores devidos em razão de benefício cabível preteritamente e indeferido 

irregularmente na via administrativa serão oportunamente analisados. 

Sobreleva ressaltar que, muito embora seja possível a concessão de 

liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, o interesse 

público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma da decisão 

antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores pagos), 

reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Com efeito, (1) DEFIRO 

o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e 

art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, sem prejuízo da 

possibilidade de deferimento posterior. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Conforme pugnado pela parte autora, DETERMINO a realização 

de perícia técnica, a fim de que se constate, como acima mencionado, a 

existência ou não de patologia que, efetivamente, incapacite para o 

exercício de atividade rural, e em havendo incapacidade, para que informe 

se esta é permanente ou temporária. Para tanto, NOMEIO, para a 

confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 

1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, 

fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), 

considerados os critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 

305/2014 do CNJ. Com o agendamento, intimem-se as partes, para ciência. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da avaliação médica, e 

05 (cinco) dias após o exame para juntada do laudo. Com o aporte do 

referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se 

ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para 

pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 

2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para 

tanto. Além disso, por envolver a demanda interesses indisponíveis, e 

tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, pugne pela realização de audiência 

de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000451-22.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR SOUZA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000451-22.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: 

CLAUDIONOR SOUZA DOS ANJOS EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PJE 

1000451-22.2019.8.11.0014 Vistos, Cuide-se de ação de concessão de 

benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez ajuizada por 

CLAUDIONOR SOUZA DOS SANTOS, em face de INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados nos autos. 

Consoante no dispositivo da sentença (id. 20782544), foi determinado que 

o INSS implantasse o beneficio do auxílio-doença pelo período de 06 (seis) 

meses. No entanto, em manifestação da parte exequente (id. 21266968), 

verifica-se que até o presente momento o auxílio ainda não foi implantado. 

Ante exposto, INTIME-SE a autarquia ré para que, no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias, PROCEDA o restabelecimento da implantação do 

benefício previdenciário concedido à parte exequente, nos termos da 

sentença prolatada nos autos, ou comprove que o fez, sob pena de 

incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento. Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que 

o caso requer. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000849-66.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000849-66.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: CLEMILDA VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por CLEMILDA VIEIRA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados no encarte 

processual, visando à concessão do benefício de auxílio-doença 

cumulado com conversão em aposentadoria por invalidez. A inicial foi 

recebida com indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. O 

INSS apresentou contestação e o requerente, ato contínuo, a impugnação 

à contestação. Vieram os autos conclusos. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: A) A 

comprovação da incapacidade temporária ou permanente do autor que o 

torne insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência. B) A condição de segurado na data em que teve 

início a patologia; C) O requisito carência ou a sua dispensa casuística, eis 

que a patologia alegada não está elencada no rol do art. 151 da Lei 

8213/91. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, dizer as provas 

que pretende produzir, fundamentando especificadamente sua pertinência 

e necessidade, sob pena de indeferimento. Sendo indispensável a 

realização de perícia médica judicial, NOMEIO, para a confecção do laudo 

o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na 

secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), haja vista os critérios previstos 

no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ, devendo ser 

destacado que se trata de uma perícia médica relativamente complexa, 

havendo necessidade do perito nomeado responder um grande número de 

quesitos, o que justifica a fixação do valor acima. INTIMEM-SE as partes 

acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil[1], devendo o laudo 

pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o 

Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC[2]). As partes 

poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil[3]. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua o art. 4ª da 

citada Resolução nº 541/07 do Conselho da Justiça Federal. Na 

sequência, remetam-se os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE 

o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito [1] Art. 474. As partes terão ciência da data e do local 

designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da 

prova. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da 

perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [3] Art. 477 - 

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000769-05.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

M. H. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA SILVA CARVALHO OAB - 045.909.031-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000769-05.2019.8.11.0014 Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO 

COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA aforada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, atuando na defesa 

dos interesses individuais indisponíveis do menor MIGUEL HENRICO SILVA 

CONDE, em desfavor do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, estando todos 

devidamente qualificados, asseverando o MPE, em síntese: “Ressoa das 

declarações e documentos constantes do expediente administrativo anexo 

– SIMP n. 000786-091/2019, que o paciente/menor Miguel Henrico Silva 

Conde (01 ano), foi diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite da Vaca 

- APLV1 - CID K 52.5, em seus primeiros meses de vida. Conforme 

declaração da genitora do paciente, fora receitado pela pediatra que 

acompanha o caso, Dra. Andressa Rangel, o consumo de leite de soja, 

tendo em vista que a não oferta deste suplemento alimentar implica no 

surgimento de múltiplas lesões no corpo bem como desnutrição. Ocorre 

que o menor consome oito latas de leite de soja mensalmente e cada lata 

custa aproximadamente R$ 70,00 (setenta reais), equivalente ao importe 

de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) ao mês, valor incabível no 

parco orçamento da família que é pobre na acepção jurídica do termo. 

Insta consignar que fora protocolado pedido de leite com fórmula à base 

de soja junto à Secretaria Municipal de Saúde de Poxoréu/MT, porém a 

mesma manteve-se inerte quanto a requisição de fl. 08. Nestes termos, 

diante da inércia do SUS em fornecer o leite de soja, outra sorte não nos 

resta senão socorre-nos do Poder Judiciário, buscando garantir ao ora 

substituído seu direito constitucional à saúde”. Recebida a inicial, o Juízo 

postergou a análise da liminar, determinando a colheita de informações 

prévias junto à parte demandada, a qual, voluntariamente, contestou a 

inicial. Na sequência, o MPE postulou pela apreciação da liminar, 

abrindo-lhe prazo, na sequência, para impugnar a contestação. Por fim, no 

evento 29028148 foi juntado parecer do Núcleo de Apoio Técnico, o qual 

manifestou-se, em síntese, pela pertinência da pretensão, uma vez que o 

produto pretendido é assegurado pelo SUS, porém como alimento, não 
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como medicação. É o que merece registro. Isto posto, fundamento e 

decido. Satisfeitos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e não 

sendo caso de aplicar-se o disposto no art. 330 de mesmo Códex, recebo 

a inicial e determino seu processamento, sem necessidade do 

recolhimento de custas judiciais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 

7.603/01 de Mato Grosso, vez que se trata de ação aforada pelo Ministério 

Público Estadual. Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de 

Processo Civil prevê que poderá fundar-se na urgência reclamada pelo 

caso, ou na evidência do direito alegado, sendo a primeira, cautelar ou 

antecipada, passível de concessão antecedente ao feito principal, ou de 

maneira incidental durante o curso da ação. Ressalta-se que, para tal 

concessão, caberá ao magistrado adotar as medidas que considerar 

adequadas para sua efetivação, observando-se, no que couber, as 

normas atinentes ao cumprimento provisório de sentença, conforme 

inteligência do artigo 297 do CPC. Neste sentido, tem-se, ainda, por força 

do disposto no artigo 300 do Diploma Processual Civil, que para que se 

antecipem os efeitos da tutela, conforme pretendido pela parte autora, é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo – de sorte que, não sendo previamente 

demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do 

pedido, providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida concedida. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 de mesmo diploma, segundo o qual “Nos casos em que 

a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Conforme os 

autos, o menor é portador de alergia à lactose, proteína presente no leite 

de origem animal, necessitando, portanto, do fornecimento de leite a base 

de soja, o qual não possui condição de custear por seu próprio desforço, 

carecendo do fornecimento do alimento pelo poder público, pois, inclusive, 

padece de anemia e desnutrição, necessitando do produto alimentício para 

complementar sua nutrição. Deste modo, a probabilidade do direito resta 

evidenciada pela documentação médica do paciente, em especial pelo 

parecer emitido pelo NAT, e pelo próprio ordenamento constitucional 

vigente, que dispõe a saúde como direito social, coletivo, assim como 

dispõe o direito à vida – o qual, evidentemente está amalgamado ao direito 

à saúde, pois o último visa a manutenção do primeiro – como direito 

individual indisponível. E o próprio ordenamento constitucional determinou 

ipsis litteris que o Estado, lato sensu, encarregar-se-ia de promover os 

tratamentos adequados e necessários para a manutenção da saúde de 

todas as pessoas, brasileiros ou não, que estejam em território nacional, 

mormente àqueles hipossuficientes economicamente. Em relação ao perigo 

de dano, tenho que também encontra-se presente, uma vez que se trata 

de paciente com tenra idade, não contando ainda sequer dois anos 

completos e que carece do produto alimentício pretendido para sua 

subsistência, para garantir que tenha um desenvolvimento físico 

adequado, sob pena de a ausência do alimento pretendido causar-lhe 

severas complicações em sua saúde, decorrentes da ausência de 

nutrientes indispensáveis que lhe podem ser fornecidos pelo alimento 

postulado, uma vez que o autor é intolerante à lactose presente no leite 

materno e no leite animal. Neste diapasão há que se ressaltar que somente 

é dado ao Judiciário interferir nas questões relativas à saúde, quando 

demonstrada de forma clara a urgência/emergência do caso clínico do 

paciente, e a morosidade injustificada ou negativa do poder público em 

prestar o tratamento, caso em que o Judiciário atuará visando resguardar 

o direito à vida do paciente, sob pena de ferir-se o princípio da igualdade. 

Vejamos: (...) A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar 

efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a 

comprovação da hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento 

e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em 

disponibilizá-los voluntariamente, sob pena de caracterizar desrespeito ao 

princípio da igualdade. (...) (Ap 144613/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) E no caso 

analisado, tem-se que resta perfeitamente configurada a recusa do poder 

público em fornecer o produto pretendido, seja pela morosidade em 

responder ao requerimento administrativo, seja pela resistência à 

pretensão que se materializa pela contestação oferecida nos autos, 

justificando, portanto, diante da indicação médica presente nos autos, a 

interferência do Poder Judiciário. Desta feita, satisfeitos os requisitos do 

artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido formulado, pelo que CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE 

POXORÉU/MT que forneça ao requerente o alimento pleiteado, em estrita 

observância às prescrições médicas, sob pena de bloqueio de ativos 

financeiros. DISPENSO a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, 

inc. II do CPC, uma vez que o direito pretendido pela parte autora é 

indisponível, assim como, em regra, também o são os direitos da parte 

requerida, vez que é ente público. Considerando-se que há, nos autos, 

contestação espontânea pela parte demandada, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo legal, oferecer impugnação. Na sequência, intimem-se as 

partes para, no prazo legal e sucessivo, começando pelo autor, 

especificarem as provas que pretendem produzir, vindo-me os autos 

conclusos na sequência, consignando-se, desde logo e expressamente, a 

possibilidade de julgamento antecipado do feito, desde que este 

encontre-se suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, inciso I 

do CPC. Às providências. Intimem-se e cumpra-se com urgência, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data 

da assinatura eletrônica. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-87.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS MOURA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1000242-87.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. POXORÉO, 16 de abril de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000863-90.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. W. (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

SENTENÇA Visto, Verônica Aparecida dos Santos ajuizou AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO em face de sua genitora Elvira Clementino dos Santos, 

pretendendo interdita-la por ser portadora de Alzheimer, CID G 30.9, não 

podendo em razão de suas limitações psíquicas gerir a própria vida. A 

inicial foi instruída com os documentos. O laudo pericial foi acostado autos. 

Parecer do Ministério Público Estadual, opinando pela procedência do 

pedido inicial. Relatei. Fundamento e decido. O pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Saliento, inicialmente, que a ausência do interrogatório 

da interditando não importa em nulidade do feito, haja vista a existência de 

laudo pericial conclusivo nos autos, a saber: “APELAÇÃO CÍVEL - 

INTERDIÇÃO - INTERROGATÓRIO - AUSÊNCIA - CASO CONCRETO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Por se tratar de medida 
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excepcional, a interdição não pode prescindir de demonstração cabal da 

incapacidade do interditando. Se as provas colacionadas aos autos, 

notadamente o laudo pericial realizado com lisura por 'expert', autorizam a 

conclusão indubitável acerca da incapacidade do interditando, que não 

possui condições de gerir sua pessoa e seus bens, é possível prescindir 

da realização de interrogatório judicial, devendo desde logo ser decretada 

a  i n t e r d i ç ã o ” .  ( T J - M G  1 0 1 4 5 0 6 3 1 8 3 0 5 0 0 0 1 1  M G 

1.0145.06.318305-0/001(1), Relator: ARMANDO FREIRE, Data de 

Julgamento: 17/03/2009, Data de Publicação: 04/05/2009) Verifica-se dos 

autos que o exame pericial concluiu que a interditanda é portadora de 

Enfermidade Alzheimer, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens, conforme laudo pericial acostado aos autos. Desta 

feita, diante do resultado da perícia conclui-se que a interditanda 

encontra-se impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil que estão sujeitos a curatela: I - 

Aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para os atos da vida civil; (...), caso da 

Interditanda, razão porque merece acolhimento o pedido inicial. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Elvira Clementino dos Santos, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 

3º, II, do Código Civil e, de acordo com o art. 1775 do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Sra. Veronica Aparecida dos Santos Silva (filha da 

interditanda). Extingo o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 9º, III do 

Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva em favor da 

autora. Expeça-se o necessário para pagamento dos honorários ao perito 

judicial. Sem custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro, 31 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000949-61.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON RIZZATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MACHADO RIZZATO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MASSAO PAULO WATANABE (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto, EDNILSON RIZZARO ajuizou AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de seu 

filho Marcos Vinicius Machado Rizzato, pretendendo interdita-lo por ser 

portador de doença mental, CID 10 (G 40), não podendo em razão de suas 

limitações psíquicas gerir a própria vida. A inicial foi instruída com os 

documentos. O laudo pericial foi acostado autos. Parecer do Ministério 

Público Estadual, opinando pela procedência do pedido inicial. Relatei. 

Fundamento e decido. O pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Saliento, inicialmente, que a ausência do interrogatório do interditando não 

importa em nulidade do feito, haja vista a existência de laudo pericial 

conclusivo nos autos, a saber: “APELAÇÃO CÍVEL - INTERDIÇÃO - 

INTERROGATÓRIO - AUSÊNCIA - CASO CONCRETO - POSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Por se tratar de medida excepcional, a interdição 

não pode prescindir de demonstração cabal da incapacidade do 

interditando. Se as provas colacionadas aos autos, notadamente o laudo 

pericial realizado com lisura por 'expert', autorizam a conclusão indubitável 

acerca da incapacidade do interditando, que não possui condições de 

gerir sua pessoa e seus bens, é possível prescindir da realização de 

interrogatório judicial, devendo desde logo ser decretada a interdição”. 

(TJ-MG 101450631830500011 MG 1.0145.06.318305-0/001(1), Relator: 

ARMANDO FREIRE, Data de Julgamento: 17/03/2009, Data de Publicação: 

04/05/2009) Verifica-se dos autos que o exame pericial concluiu que o 

interditando é portador de doença mental, tendo reduzida capacidade de 

reger sua pessoa e administrar seus bens, conforme laudo pericial 

acostado aos autos. Desta feita, diante do resultado da perícia conclui-se 

que o interditando encontra-se impedido de administrar sua própria vida. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil que estão sujeitos a 

curatela: I - Aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil; (...), caso 

da Interditanda, razão porque merece acolhimento o pedido inicial. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de MARCOS VINICIUS MACHADO RIZZATO, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 3º, II, do Código Civil e, de acordo com o art. 1775 do Código 

Civil, nomeio-lhe curador Sr. Ednilson Rizzato (pai do interditando). Extingo 

o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Em obediência ao disposto no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a 

presente decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no 

Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Expeça-se o Termo 

de Curatela Definitiva em favor da autora. Expeça-se o necessário para 

pagamento dos honorários ao perito judicial. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São 

José do Rio Claro, 13 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000552-02.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DALMASO (AUTOR(A))

EVALDO ANGELO DALMASO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000552-02.2019.8.11.0033 Vistos. EVALDO ANGELO 

DALMASO e CLARICE DALMASO ajuizaram EMBARGOS À EXECUÇÃO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificados nos 

autos. Aduzem os autores, em síntese, a necessidade de inversão do 

ônus da prova, diante do contrato bancário regido pelo Código de Defesa 

do Consumidor, inépcia da petição inicial pela ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação; ausência de comprovação da 

liberação dos recursos financeiros cobrados na ação executiva; ausência 

do título executivo original; falta de liquidez e excesso de execução. 

Juntaram documentos. Despacho determinando aos autores a 

comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária (fl. 

83). Às fls. 103 foi proferida decisão recebendo os embargos com efeito 

suspensivo, posto que garantido o juízo e concedendo aos requerentes o 

parcelamento das custas processuais. Em sede de impugnação aos 

embargos (fls. 50/57), o embargado impugnou todas as alegações da 

defesa sustentando liquidez, exigibilidade e certeza do título, inexistência 

de excesso à execução e impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Decisão determinando à parte exequente para que emende a execução, 

acostando o original da cédula de crédito bancário, o que foi atendido às 

fls. 159/180. Sem manifestação das partes acerca dos documentos, a 

seguir os autos vieram conclusos para sentença. RELATEI. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, esclareço que o inexistem preliminares ou 

nulidades a serem apreciadas ou sanadas estando o feito apto a receber 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência ou não. O pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Cumpre destacar que na hipótese dos autos, de contratos 

bancários, o cliente é consumidor final de produto posto à sua disposição, 

sendo aplicável, por conseguinte, as normas do Código de Defesa do 

Consumidor a estes tipos de contratos. Conhecida como “de adesão”, tal 

modalidade contratual é expressamente prevista e regulamentada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54, e aplicável ao presente 

caso por força da Súmula n. 297 do STJ, a qual colaciona que o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Nesse 

sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2591, 

confirmando que as relações de consumo de natureza bancária ou 

financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Esse foi o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por 

maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação 

Nacional das Instituições Financeiras na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. O Código de Defesa do Consumidor passou a 

autorizar expressamente a revisão judicial do contrato em que as 

prestações de parte a parte não se mostravam equilibradas, conforme se 

observa da interpretação do artigo 6º, V do referido diploma legal, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 565 de 783



entanto, não há nos autos qualquer indicativo de que as prestações se 

tornaram excessivamente onerosas ou de que seja necessária a inversão 

do ônus da prova diante da ausência de clareza quanto às cláusulas 

contratuais. Ademais, por determinação do juízo, a via original do pacto foi 

trazida aos autos, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa pelas partes. Desta feita, rejeito o pedido de inversão do 

ônus da prova, por não vislumbrar qualquer vulnerabilidade da parte 

embargante quanto ao acesso ao acervo probatório e passo a apreciar as 

questões trazidas pelas partes. - FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO 

Sustentam os embargantes a nulidade da execução pois a cédula de 

crédito bancário objeto da ação de execução não seria título liquido, certo 

e exigível, pois desacompanhada do comprovante de liberação dos 

recursos contratados, tendo em vista a afirmação do próprio exequente 

de que não seria o responsável pela liberação, bem como pela falta de 

assinatura de duas testemunhas na referida cédula. Em contrapartida, 

sustenta o embargado que a própria parte alega em seus embargos que o 

valor liberado da Cédula de Crédito Bancária, objeto da ação, foi utilizado 

para “aquisição de uma Semeadora New Holland”, utilizada nas atividades 

agrícolas dos Embargantes. Assevera não ser obrigatória a juntada do 

comprovante de liberação do valor, pois o Instrumento Particular 

apresentado nos autos constitui um título executivo extrajudicial, nos 

termos do inciso II do art. 783 do CPC, vez que o documento particular 

contém todos os requisitos enumerados na Lei. Com razão o embargado. 

Analisando os autos verifico que a execução está amparada em Cédula 

de Crédito Bancário, título de crédito por excelência que não está sujeito à 

disciplina posta no art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil1, mas sim 

conforme o disposto na Lei 10.931/04, artigo 28. Por isso, com a condição 

de título de crédito a partir do que previsto no inciso VIII do mesmo art. 585. 

Assim, sendo título de crédito por força de lei, desnecessária a assinatura 

de duas testemunhas, conforme pretendem os embargantes, porque tal é 

necessária para conferir liquidez, eficácia e certeza aos documentos 

particulares que, por si só, não possuem força executiva. Merece 

destaque que dentre os requisitos da cédula de crédito bancário não 

consta a necessidade de assinatura de duas testemunhas para conferir 

validade e eficácia ao título. O artigo 29 da lei 10.931/044 elenca os 

requisitos formais da cédula de crédito bancário, sendo dispensável, pois, 

a assinatura de testemunhas para que o título de crédito bancário tenha 

eficácia executiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO 

COMERCIAL. ASSINATURA PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. A 

nota de crédito comercial é título executivo extrajudicial. Despicienda a 

assinatura de duas testemunhas para que seja considerada exigível. 

Matéria de fundo já discutida nos autos de ação revisional. Prejudicado o 

exame da alegada abusividade das cláusulas contratuais. NEGARAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70043843408, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 14/09/2011) Some-se a isso o Enunciado n.º 41 da 

I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal no sentido 

de que “A cédula de crédito bancário é título de crédito dotado de força 

executiva, mesmo quando representativa de dívida oriunda de contrato de 

abertura de crédito bancário em conta-corrente, não sendo a ela aplicável 

a orientação da Súmula 233 do STJ”. Ainda que não tenha caráter de 

súmula, tal enunciado serve como orientação aos operadores do direito. 

Quanto à necessidade de comprovação de liberação dos recursos, tenho 

que a nota fiscal que de aquisição da colheitadeira (fl. 78) é prova de que 

os recursos foram efetivamente disponibilizados aos embargantes tanto 

que a aquisição pretendida restou concretizada. Ademais, a existência do 

débito, em valores amortizados, restou confessada em parte pela arguição 

de excesso à execução onde a própria executada ora embargante 

requerer seja o valor da dívida aquele constante de sua declaração para 

fins de imposto de renda. Sendo assim, REJEITO a alegação de 

inexequibilidade do título. - EXCESSO DE EXECUÇÃO Quanto ao tema, 

aduzem os embargantes não permitir a planilha de cálculo apresentada 

pelo Embargado uma análise clara dos valores perseguidos na ação 

executiva, pois não individualiza as parcelas vincendas, de modo que 

possa ser apurado o valor atualizado de cada uma delas. Ademais, 

haveria contradição entre a referida planilha e os valores da dívida 

expressos no extrato para fins de declaração de IRPF, ano 2019, 

exercício 2018, fornecido pelo próprio embargado, onde consta o saldo 

devedor da cédula de crédito bancário em questão, asseverando ser 

devedor apenas da quantia de R$ 78.360,41 (setenta e oito mil, trezentos 

e sessenta reais e quarenta e um centavos), devidamente atualizados, a 

partir do extrato fornecido próprio Embargado. Sem razão os 

embargantes. A planilha de cálculo constante da fl. 79 bem demonstra o 

inadimplemento a partir da quarta parcela e o saldo devedor vencido 

antecipadamente, com a clara descrição dos juros de mora, correção 

monetária e multa incidentes sobre o débito, permitindo-se aos 

embargantes a exata compreensão dos valores pendentes de pagamento. 

Em que pese servir como início de prova, o extrato para fins de imposto de 

renda não está elencado dentre os documentos aptos à comprovação do 

pagamento, tendo como finalidade informar à receita federal possíveis 

transações financeiras de seus contribuintes. À luz da distribuição do 

ônus da prova, detinha a embargante o ônus de comprovar a quitação de 

valores superiores àqueles que estão sendo cobrados por meio de 

recibos de pagamento ou débitos em conta, documentos idôneos à 

comprovação do pagamento, nos exatos termos dos artigos 319 e 320 do 

Código Civil. Sendo assim, sem que tenha desconstituído validamente a 

planilha indicada pelo exequente ora embargado, REJEITO a alegação de 

excesso de execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes embargos à execução, o que faço para determinar o 

prosseguimento da execução. Pela sucumbência, condeno os 

embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do 

profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância 

da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço. Transitada em julgado, translade-se cópia desta para 

os autos da execução, desapensando-se e, em seguida, arquivem-se os 

autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 08 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-58.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SIDNEI CERVANTES (AUTOR(A))

MARCILIO RAMOS JUNIOR (TESTEMUNHA)

EDSON POMPILIO BORGES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Autos nº 1000697-58.2019.8.11.0033 Vistos. Trata-se de ação de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por JOAO SIDNEI 

CERVANTES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

aduzindo, em síntese, ser segurado especial da previdência social, pois 

desde tenra idade trabalha em atividade rural, sob regime de economia 

familiar, condição esta que manteve ao longo da vida, trabalhando na 

lavoura juntamente com a família. Assim, por contar com 61 (sessenta e 

um) anos na data do ajuizamento da ação, faria jus ao benefício 

previdenciário da aposentadoria por idade, requerendo-o judicialmente. 

Juntou aos autos: a) procuração; b) documentos pessoais; c) declaração 

de pobreza; d) certidão de casamento; a) matrícula do imóvel registrado 

sob o número 9.727, onde consta o autor como comprador qualificado 

como agricultor, em 20/01/2016; b) contas de energia elétrica desta 

propriedade; c) comprovante de Inscrição como Microprodutor Rural; d) 

cadastro de Contribuinte como Microprodutor Rural na Secretaria de 

Estado da Fazenda; e) ficha de Inscrição no Sindicato dos Produtores 

Rurais de São José do Rio Claro-MT; f) notas fiscais de aquisição de 

produtos agrícolas. Decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada. 

Contestação do INSS arguindo, quanto ao mérito, ausência de 

comprovação da atividade rural e da condição de segurado especial bem 

como o recolhimento de contribuições. Ainda, pleiteou a aplicação dos 

índices da TR nos critérios de juros e correção monetária. Despacho 

saneador designando audiência de instrução e julgamento. Audiência de 

instrução realizada com oitiva de duas testemunhas. Vieram-me os autos 

conclusos para sentença. É o relatório. Decido. A concessão do benefício 

de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o preenchimento de 

três requisitos legais, a saber: a) idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 

anos, se homem (art. 201, § 7.º, II, da CF/88, e art. 48, § 1.º, da Lei n.º 

8.213/91); b) período de carência, traduzido no efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 
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anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido 

(art. 48, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91), com especial atenção à tabela de 

transição contida no art. 142 da mesma Lei; c) qualidade de segurado 

especial no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito 

descrito no art. 11, inciso VII, e § 1.º, da referida Lei de benefícios. Nesse 

passo, de se ressaltar que na data da propositura da ação o autor já 

contava com 61 (sessenta e um) anos, portanto, atendido o requisito 

etário quanto à idade mínima para aposentadoria de trabalhador rural 

segurado especial com mais de 55 anos, conforme reza a Lei n.º 8.213/91 

e preconiza o art. 201, § 7.º, inciso II, da Constituição Federal. O 

dispositivo da Lei n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.º 

8.870/1994, art. 106, traz rol não taxativo de documentos passíveis à 

consubstanciação da condição de trabalhador rural, como segurado 

especial em regime de economia familiar, que deve harmonizar-se, em 

casos como o dos autos, com o art. 55, § 3.º, da mesma Lei de custeio, o 

qual orienta o seguinte: “Art. 55 – (...) § 3º - a comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de força maior ou 

caso fortuito, conforme disposto em regulamento”. Vide ainda as 

disposições do art. 11, 39 e 143 da mesma Lei. A aposentadoria do 

trabalhador rural em regime de economia familiar como segurado especial, 

além das disposições retro tem amparo no art. 7°, incisos VIII e XXIV, da 

Constituição Federal. O benefício de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural tem por pressuposto a idade mínima de 60 anos para o 

homem e 55 anos para a mulher, bem como a comprovação do exercício 

de atividade rural nos meses imediatamente anteriores, por período igual 

ao da carência exigida para a concessão do benefício. Nesse panorama, 

depreende-se que ao trabalhador rural pesa o encargo de deixar 

evidenciar, extreme de dúvidas, mediante a exteriorização de, ao menos 

com vestígios de prova material, o exercício de atividade laboral na zona 

rural durante o lapso temporal imediatamente anterior ao momento em que 

efetivou o requerimento do benefício previdenciário, em número de meses 

idêntico ao período de carência, sendo defeso o amparo probatório com a 

produção de prova exclusivamente testemunhal, exceto nos hipóteses de 

caso fortuito ou força maior. Pois bem. No caso do feito, por todo o 

conjunto probatório carreado aos autos, há que de reconhecer que o 

requerente faz jus ao benefício previdenciário pleiteado. A prova 

documental trazida comprovou o exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício. Os documentos trazidos aos autos com essa finalidade 

consistem na matrícula do imóvel registrado sob o número 9.727, onde 

consta o autor como comprador qualificado como agricultor, em 

20/01/2016; contas de energia elétrica de propriedade rural; comprovante 

de Inscrição como Microprodutor Rural; cadastro de Contribuinte como 

Microprodutor Rural na Secretaria de Estado da Fazenda; ficha de 

Inscrição no Sindicato dos Produtores Rurais de São José do Rio Claro-MT 

e notas fiscais de aquisição de produtos agrícolas, todos a demonstrarem 

o exercício de atividade rural, nos moldes do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, 

no lapso temporal exigido pela lei, pois corroborados pela prova 

testemunhal produzida. As duas testemunhas ouvidas em juízo afirmaram 

o exercício de atividade campesina pela autor no período deduzido na 

exordial. Consigno que os efeitos da prova documental não se limitam à 

data nela registrada, projetando-se a período anterior e posterior, caso 

complementada por prova testemunhal consistente, o que é a hipótese dos 

autos, já que retratam uma situação vivenciada pela parte durante o 

período em que o documento fora expedido, e não algo ocorrido, 

unicamente, naquele dia específico. Nesse sentido, colaciono o seguinte 

julgado: PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL, COMPLEMENTADA POR DEPOIMENTOS 

TESTEMUNHAIS. SÚMULAS 149 DO STJ E 27 DO TRF - 1ª REGIÃO. 

AVERBAÇÃO. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 1. 

(...) 3. Diante da demonstração simultânea do início de prova material e da 

prova testemunhal acerca do exercício das atividades rurícolas da parte 

autora, importa anotar que é firme a linha de precedentes nesta Corte e no 

STJ no sentido de que esse início razoável de prova material, quando 

corroborado por segura prova testemunhal, projeta efeitos para período 

de tempo anterior ou posterior ao nele retratado. 4. (...) (AC 

2005.01.99.041094-5/MG, Rel. Desembargador Federal Carlos Moreira 

Alves, Conv. Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (conv.), Segunda 

Turma,e-DJF1 p.59 de 05/05/2008) (destaquei). Desta forma, muito embora 

seja sabido que os documentos trazidos pela autora não poderiam ser 

admitidos como prova única, assim como não poderia a prova testemunhal, 

a teor de disposição legal expressa do artigo 55, § 3.º, da Lei n.º 8.213/91, 

se todo o conjunto probatório produzido nos autos incutir no espírito do 

julgador a certeza de que ele preenche os requisitos para gozar o 

benefício, nada mais justo do que provê-lo. Do contrário estar-se-ia dando 

mais importância ao rigor formal do que ao direito em si, em autêntica 

inversão de valores, que em nada obedece aos objetivos precípuos da 

Justiça. Quanto ao período de carência exigido em lei, segundo conceito 

embutido no artigo 26 da Lei 8.213/91, este consiste no “número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências”. Doutro norte, expressam os artigos 26, inciso III, e 

art. 39, inciso I, da Lei já mencionada, que: Art. 26. Independe de carência 

a concessão das seguintes prestações: (...) II – os benefícios concedidos 

na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no 

inciso VII do art. 11 desta Lei. Art. 39. Para os segurados especiais, 

referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I – 

de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. Ademais, pelo conceito trazido pelo artigo 24 da lei 

acima citada, o período de carência é o número mínimo de contribuições 

mensais, a fim de que seja concedido o benefício, para que se possa 

custear a previdência social. Quando se tratar de trabalhadores rurais 

(como é o caso da parte requerente), por serem segurados especiais (art. 

11, inciso VI da Lei 8.213/91), a concessão do benefício independe de 

contribuição pecuniária mensal, sendo que, o período de carência, será o 

exercício efetivo da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses 

correspondentes à carência, constante na tabela do art. 142, o que, no 

presente caso, em consonância com os artigos 48, parágrafo único, e 

143, II, da Lei n.º 8.213/91, está suficientemente comprovado, 

considerando-se os documentos carreados aos autos e pela prova 

testemunhal uníssona inquirida em audiência. Nesse sentido, eis a 

jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE DE 

TRABALHADOR RURAL. PROVA DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

CORROBORAÇÃO. IDADE E CARÊNCIA. REQUISITOS IMPLEMENTADOS. 

PEQUENO PRODUTOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO PEDIDO CONTEMPLADO NA 

SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1.A parte autora completou o 

requisito idade mínima e tempo comprovado de trabalho rural, conforme 

previsto no artigo 142 da Lei nº 8.213/91. 2.Como início de prova material 

de seu trabalho no campo, apresentou vários documentos. Os 

documentos trazidos aos autos consubstanciam prova material razoável 

da atividade rurícola, dispensada a comprovação de efetivo recolhimento 

de contribuições previdenciárias, porquanto a documentação juntada 

comprova que a parte autora laborou como lavrador no tempo 

reconhecido, possuindo a idade necessária à aposentadoria, 

comprovação corroborada pela prova testemunhal que atesta o labor rural 

exercido, a exemplo das declarações prestadas por testemunhas. 

3.Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, é devido o benefício de 

aposentadoria por idade pleiteado, razão pela qual deve ser mantida a r. 

sentença. 4.Consectários estabelecidos na sentença conforme pedido na 

apelação. Manutenção. 5.Apelação improvida. (TRF-3 - AC: 

00117765520174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 02/10/2017, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/10/2017) Neste passo, por meio 

das provas colacionadas pela parte autora, bem como pela prova 

testemunhal inquirida em juízo, se observa que na data em que completou 

61 (sessenta e um) anos de idade comprovou o período de carência. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto-Requerido ao pagamento do benefício da aposentadoria por idade 

rural à parte requerente, o equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a 

partir da data de protocolo do requerimento administrativo. Por 

conseguinte, EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Os juros de mora 

incidirão a partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao 

mês), seguindo o disposto na Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 
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11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido – até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação. A atualização monetária será conforme manual de 

cálculos do Conselho da Justiça Federal, incidindo em cada mês de 

referência vencido, a teor das Sumulas 148/STJ e 19/TRF 1ª Região. 

Condeno a autarquia ré, ainda, ao pagamento dos honorários dos 

advogados da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação pretérita (parcelas vencidas até o momento da 

prolação desta sentença), a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ. 

Fundamento o referido percentual, de acordo com o artigo 85, §2º, do 

NCPC. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, arquivando-se oportunamente. São 

José do Rio Claro/MT, 08 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001155-75.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. O. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001155-75.2019.811.0033 Visto, RAMERI DE OLIVEIRA 

AGUIAR ajuizou AÇÃO DE GUARDA DOS MENORES José Rian Fidelis 

Aguiar e Railine Maiane Fidelis Aguiar, em face de Meuriely Fidelis da Silva, 

sustentando que conviveu com a requerida, sendo que após o rompimento 

conjugal as crianças ficaram sob os cuidados da mãe. Alega que, 

atualmente, as crianças estão residindo com os avós e que deseja a 

guarda para lhes dispensar os cuidados necessários. Requer a 

concessão de liminar de guarda provisória dos menores. Juntou 

documentos. Laudo Psicossocial juntado aos autos. Intimado, o MPE, 

deixou de se manifestar. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de 

liminar deve ser indeferido. Sabe-se que a liminar é uma medida de 

adiantamento dos efeitos da decisão final com a finalidade de se evitar 

dano ao direito subjetivo da parte. Porém, por tratar-se de medida 

satisfativa, tomada antes de completar-se a instrução da causa, a lei a 

condiciona a certas precauções de ordem probatória, devendo estar 

presentes os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora. Apesar do 

requerimento da medida de urgência basear-se na ausência de 

atendimento aos deveres da genitora para com os filhos, a parte autora 

deixou de juntar aos autos documentos que demonstrem um início de 

prova acerca de eventual falta de cuidados dispensados pela requerida 

aos menores em análise ou quaisquer riscos ou negligencia para com 

eles. O estudo psicossocial informa que as crianças estão bem cuidadas 

e saudáveis, não havendo qualquer indício de que a modificação da 

guarda, neste momento, atenderá ao melhor interesse dos menores. Ou 

seja, não há nos autos quaisquer documentos que levem este Juízo ao 

convencimento de um início de prova no sentido de que os menores não 

estão sendo bem amparados. Dessa forma, ausente o requisito do fumus 

boni juris necessário à concessão da liminar, neste momento processual, 

razão pela qual, por ora, INDEFIRO o pedido para concessão da tutela de 

urgência formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para designação de audiência de mediação. Cite-se a 

parte requerida e intimem-se as partes para comparecimento, sendo que a 

intimação do autor deverá ser realizada na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo 

Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, 

conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do CPC e Provimento n. 09/2016 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As partes deverão estar 

cientes de que o não comparecimento injustificado à audiência será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com 

arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União ou do 

Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do Código de 

Processo Civil. Havendo conciliação/mediação, voltem para homologação. 

Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido sair intimado 

para apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, da 

audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil. Com a 

resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se a parte 

autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em 

seguida, voltem para decisão. Intime-se o MPE. São José do Rio Claro/MT, 

10 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000309-24.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA JOSE DA SILVA CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO LOPES FERIANI OAB - SP145703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA CALDAS (REQUERIDO)

 

Visto, Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. Nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, determino a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para designação 

de audiência de mediação. Cite-se a parte requerida e intimem-se as 

partes para comparecimento, sendo que a intimação do autor deverá ser 

realizada na pessoa de seu advogado, para comparecimento na audiência 

designada, que será realizada pelo Mediador/Conciliador Judicial 

cadastrado pelo Tribunal de Justiça, conforme parágrafo primeiro do artigo 

334 do CPC e Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que designo para o dia 06/07/2020, às 13h00. As partes 

deverão estar cientes de que o não comparecimento injustificado à 

audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União 

ou do Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 

Código de Processo Civil. Havendo conciliação/mediação, voltem para 

homologação. Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido 

sair intimado para apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se 

a parte autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias 

e, em seguida, voltem para decisão. São José do Rio Claro-MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001199-94.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MADUREIRA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal Valdomiro Lachovicz (IMPETRADO)

 

PROCESSO: 1001199-94.2019.8.11.0033 Visto, Cuidam os autos de 

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por VALDIRENE 

MADUREIRA DE ALMEIDA contra ato que reputa ilegal praticado pelo 

Prefeito do Município de São José do Rio Claro/MT, ambos qualificados nos 

autos. Exposto que fora classificada em 9º (nono) lugar para o Cargo: 044 

– Técnico em Enfermagem, referente ao Concurso Público nº 001/2015. 

Alegou que para o cargo foram ofertadas 04 (quatro) vagas, mais as 

vagas de Cadastro de Reserva. Na data de 16 de novembro de 2015, 

foram convocados os 04 (quatro) primeiros colocados e, no início do ano 

seguinte, em 22 de janeiro de 2016, foram convocados os outros 

candidatos que ficaram na 05 ª, 06 ª, 07 ª e 08 ª colocações. Ocorre que, 

embora a validade do concurso tenha sido prorrogada até o dia 02 de 

setembro de 2019, na data de 20 de dezembro de 2017, a Prefeitura 

efetuou um Termo de Parceria com uma OSCIP – Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, denominada de Instituto Tupã, para 

atuar no setor de saúde municipal, cujo instituto, efetuou a contratação de 

vários profissionais e técnicos do setor de saúde para exercem as 

mesmas funções e atribuições dos cargos do Quadro da Administração e 

que foram objetos do já referido Concurso Público para o desenvolvimento 

de suas finalidade, em que pese a existência de cadastro de reserva e 

validade do concurso público. Assinalou, que dentre os contratados, está, 

inclusive a impetrante, o que, segundo sua tese configura preterição à 
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ordem classificatória do certame. Ao final, requereu seja concedida a 

segurança para o fim de determinar sua nomeação ao Cargo: 044 – 

Técnico em Enfermagem, decorrente da classificação no Concurso Público 

relativo ao Edital n.º 001/2015, para qual restou classificada, diante da 

ocorrência dos requisitos autorizadores para tanto, quais sejam: a) 

existência da vaga pretendida dentro do prazo de validade do concurso 

público; b) ocorrência da resistência injustificada; e c) preterição da 

nomeação. Ao receber a exordial, foi determinada a notificação da 

autoridade coatora para que, no prazo de 03 (três) dias prestasse as 

informações que entendesse necessárias (id 26831701). Notificada, a 

autoridade apontada como coatora manteve-se inerte, conforme certidão 

id 30965945. É o resumo do necessário. Fundamento e julgo. Consoante 

especifica a Constituição Federal (artigo 5º, LXIX), Mandado de Segurança 

é a ação civil de rito especial pela qual qualquer pessoa pode provocar o 

controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data, 

em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso 

de poder. Assim, além dos pressupostos processuais exigíveis em 

qualquer procedimento, constitui pressuposto específico do Mandado de 

Segurança a liquidez e certeza do direito que se procura proteger. Para a 

utilização da via excepcional do mandado de segurança somente é 

possível se existir prova pré-constituída do pretenso direito líquido e certo. 

Sobre o tema, confira a lição de Hely Lopes Meirelles: “(...) É o que 

apresenta manifesto na sua existência delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicabilidade ao impetrante. Se a sua existência for duvidosa; se a 

sua extensão ainda não estiver determinada; se o seu exercício depender 

de situações e fatos não esclarecidos nos autos, não rende ensejo à 

segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (in 

'Mandado de Segurança e Ação Popular", RT, 3ª edição, pg. 16 ). A 

impetrante pediu ordem liminar, eis que as circunstâncias não permitem 

esperar, sob pena de fenecer o referido direito líquido e certo, aferível de 

plano, com base em prova preconstituída (Lei n.° 12.016/2009, art. 7.°, 

inciso III). O Professor Kildare Gonçalves Carvalho, em poucas linhas, 

elucida: “O direito líquido e certo é aquele cuja comprovação se faz de 

plano com a impetração, sem necessidade de dilação probatória”. 

(CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional Didático. – Belo 

Horizonte: Livraria Del Rey, 1990. p. 83). Extrai-se dos autos que 

Valdirene Madureira de Almeida impetrou Mandado de Segurança contra 

ato supostamente ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de São José do 

Rio Claro/MT, consistente na não nomeação no cargo de Técnica de 

Enfermagem, para o qual restou classificada na 9.ª colocação, portanto, 

fora do número de vagas, já que o edital do concurso público nº. 001/2015 

ofertou 4 (quatro) vagas de ampla concorrência para o cargo. O concurso 

foi homologado em 02 de setembro de 2015, sendo prorrogado por mais 

02 anos em 04 de agosto de 2017. Há de se ressaltar que a impetrante foi 

aprovada FORA do número de vagas disponibilizadas para o cargo 

escolhido. A argumentação ensejadora do remédio jurídico foi no sentido 

de que o município vem contratando, via empresa terceirizada, para 

prestação de serviços de saúde, do mesmo cargo para o qual foi 

classificada, circunstância que evidenciaria a preterição e que 

transformaria a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação e 

posse. Com o fito de demonstrar que a Administração Pública Estadual 

vem efetivando a contratação temporária de servidores, para a mesma 

função a impetrante fora classificada no certame, fez juntar ao feito seu 

contrato mantido com a empresa Organização da Sociedade Civil Instituto 

Tupã (Organização CIVIL de Interesse Público) - OSCIP. Ocorre que, 

consabido que a estreita via de mandado de segurança não comporta 

dilação probatória, então, não obstante os indícios de que as contratações 

realizadas pelo Município de São José do Rio Claro/MT, de empresas 

terceirizadas relacionadas à atividade correlatas as que poderiam ser 

desenvolvidas pelo cargo concorrido pelo impetrante, não basta para 

concessão da ordem. Conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, o posterior surgimento de vagas, antes do término do prazo de 

validade do concurso, não acarreta o direito subjetivo à nomeação do 

candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do 

certame. O direito somente se verifica quando caracterizado o interesse 

da Administração, seja pela contratação precária, desde que comprovada 

a existência de cargos de provimento efetivo desocupados ou, ainda, seja 

pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do 

certame anterior. Hipóteses não verificada no caso dos autos. Assim, o 

candidato aprovado como excedente detém mera expectativa de direito à 

nomeação, a qual se convola em direito apenas diante de prova 

convincente da existência de cargos vagos. Nesse sentido: 

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS 

FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. 

PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando 

orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da 

repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato 

classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no 

edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à 

nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura 

de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, 

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

Administração. 2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora 

do número de vagas previstas no edital de concurso público para 

determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de 

preterição a ensejar o direito à nomeação. 3. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020) (sem destaque no 

original) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA 

DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS.DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA 

NA VIA MANDADO DE SEGURANÇA. I - Na origem, trata-se de mandado 

de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Minas 

Geais objetivando a nomeação do candidato aprovado em concurso 

público fora do número de vagas previstas no edital. No Tribunal a quo, a 

segurança foi denegada.Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso 

ordinário em mandado de segurança. II - É cediço que o candidato 

aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera 

expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo 

somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos 

durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse 

da administração pública em preenchê-las. Nesse sentido: (AgRg no RMS 

n. 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado 

em 21/3/2017, DJe 30/3/2017, AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e 

AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017). III - A admissão de 

temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende 

necessidades transitórias da administração e não concorre com a 

nomeação de efetivos, estes recrutados, mediante concurso público (Art. 

37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. IV - 

São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se 

confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros 

estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição 

dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste 

sentido: (AgInt no RMS n. 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgInt no RMS n. 51.478/ES, 

Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 

24/3/2017). V - Na hipótese em debate, não foi comprovada a preterição 

de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a 

ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente. VI - 

Ademais, não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no 

procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades 

eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, 

não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da 

recorrente. VII - Verifica-se que não há comprovação de plano de 

situação que eventualmente amparariam o direito da impetrante, 

consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às 

atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a 

recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir 

preterição de candidata classificada. VIII - De acordo com a análise 

fático-probatória dos autos, não foi comprovada a alegada preterição, 

afastando o direito à pretendida nomeação. IX - Eventual comprovação 

demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via 

mandamental. Neste sentido: (AgRg no RMS n. 35.906/MG, Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 

30/3/2017) X - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 61.968/MG, Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, 
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DJe 19/03/2020) Demais a mais, sobre o ônus da prova, dispõe o art. 373 

do CPC: “ Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Deste modo, a 

configuração da arbitrariedade da Administração na nomeação de 

candidato aprovado fora do número de vagas demanda demonstração da 

existência de cargos vagos, aliada à prova de que as designações de 

natureza temporária, além de abranger a colocação da postulante, foram 

realizadas para atender à necessidade permanente de demanda por mão 

de obra, ou seja, despida do caráter da excepcionalidade exigido pelo art. 

37, IX, da Constituição da República. Logo, não há nos autos nenhum 

elemento de prova que ateste a criação superveniente de vagas para 

serem aproveitadas pelos demais excedentes do concurso, em número 

suficiente para alcançar a colocação da impetrante. Consequentemente 

não há como firmar a tese de que a contratação temporária seja irregular. 

Assim, a impetrante não se desincumbiu do seu ônus probatório para 

demonstrar a existência de cargos vagos perante a administração 

inerente ao cargo para o qual concorreu, suficientes a alcançar a sua 

colocação, o que impõe a denegação da ordem Aplica-se ao caso, o 

entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, cuja repercussão 

geral fora reconhecida, in verbis: “6. A publicação de novo edital de 

concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de 

outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de 

provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos 

cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, 

podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a 

obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à 

nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. (...) 7. 

A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o 

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato . 

Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de 

aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero 

(Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à 

nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando 

a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 

598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância 

da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas 

de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos 

acima.” Assim, a mera expectativa pode se transformar em direito 

subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de 

classificação de candidatos, contratação de forma precária para o 

preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, 

bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso, 

situações não verificadas no caso dos autos. Isto posto, não existindo 

nos autos elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas 

vagas, alcançando a classificação da impetrante nem informes da 

realização de novo certame DENEGO a segurança vindicada, vez que não 

houve violação ao direito líquido e certo da impetrante. Considerando o 

artigo 10, inciso XXII da Constituição Federal, não há condenação em 

custas processuais, como também não há condenação em honorários 

advocatícios, consoante às súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Transitada 

em julgado, arquivem-se com anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro – MT, 03 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000335-22.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON ANTONIO GIACOMELLI (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO N. 1000335-22.2020.8.11.0033 AUTOR: ELIANE ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: GILSON ANTONIO GIACOMELL SENTENÇA Visto. 

Trata-se de Interpelação Judicial, proposta por ELIANE ALVES DE 

OLIVEIRA, em face de GILSON ANTONIO GIACOMELLI. Narra a inicial que 

em 05/09/2018 o Sr. Aldo Conte, esposo da requerente, firmou com o 

requerido Contrato de Arrendamento de uma área de 40 ha (quarenta 

hectares), individualizada sobre o lote n. 224, do Assentamento Santana 

da Água Limpa, Zona Rural do Município de São José do Rio Claro/MT. 

Relata que o Sr. Aldo Conte faleceu em 2019, e mesmo tendo o requerido 

explorado a área com o cultivo de grãos na safra 2019/2020, finalizando a 

colheita no mês de fevereiro/2020, não efetuou o pagamento corresponde 

ao arrendamento. A inicial foi instruída com documentos. Sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

em favor da autora. Cuida-se de interpelação proposta por Eliane Alves de 

Oliveira, em face de Gilson Antonio Giacomelli, para que seja intimado para 

dar fiel cumprimento ao contrato de arrendamento, efetuando o pagamento 

da comissão prevista contratualmente. Acerca da interpelação dispõe o 

art. 727 do Código de Processo Civil: “Art. 727. Também poderá o 

interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726 , para que faça ou 

deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito”. No caso, 

postula a autora para que o requerido seja intimado para cumprir fiel 

cumprimento ao contrato de arrendamento firmado com o Sr. Aldo Conte, 

efetuando o pagamento da comissão prevista contratualmente. Consoante 

se observa o contrato de arrendamento rural foi firmado entre o requerido 

e o Sr. Aldo Conte, falecido em 07/01/2019, conforme certidão de óbito do 

Id. 30550419. Desta feita, muito embora a autora demonstre, a priori, da 

existência de união estável com o Sr. Aldo Conte, não vislumbro sua 

legitimidade ativa para promover a interpelação o judicial em face do Sr. 

Gilson Antonio Giacomelli, pois consoante se extrai da certidão de óbito 

(Id. 30550419), o de cujus deixou outros cinco herdeiros. Desta feita, 

ausente legitimidade ativa, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, em 

função dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69336 Nr: 704-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 704-38.2017.811.0033

CÓDIGO: 69336

DESPACHO

Visto,

 Considerando a certidão de f. 107 e as pesquisas infrutíferas à procura 

de bens em nome do Executado, declaro a suspensão do feito, com 

fundamento no artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil pelo prazo 

de 1 (um) ano ou até ulterior deliberação da parte Exequente.

Arquivem-se os autos.

São José do Rio Claro-MT, 1 de abril de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000374-19.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEBORA CRISTINA AIRES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DRESSLER BUSS OAB - MT0005431S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

SENTENÇA Visto, Tendo em vista a composição firmada, homologo o 

acordo e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários advocatícios. Transitada em julgado pela preclusão lógica, 

arquivem-se. Dê-se vista ao Ministério Público Estadual. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro-MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001106-34.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL AGROPULSES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Carta Precatória nº: 1001106-34.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Intime-se, 

via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do requerente para, em 5 (cinco) dias, 

proceder ao recolhimento da diligência do oficial de justiça em ordem a 

possibilitar o cumprimento do ato deprecado, porque, conforme atesta a 

certidão de Id. 31246437, a certidão do distribuidor atesta o recolhimento 

das custas e taxas e referentes à distribuição desta missiva e não, como 

no caso, da diligência do meirinho. São José do Rio Claro, datado e 

assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 3584 Nr: 28-23.1999.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO - 

OAB:31.694 OAB/PR, JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - OAB:PR 19021, LUIZ 

ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA ZANZARINI - 

OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR, PÉRICLES 

LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVIERA SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Landgraf Araújo de 

Oliveira e Jambiski Advogados Associados em face do Banco do Brasil 

S/A.

Intimado o executado, este apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença, alegando excesso de execução, procedendo com o depósito 

judicial do valor exequendo, a fim de elidir a mora, requerendo, ao final o 

levantamento do valor controverso (fls. 335/338).

Intimado, o exequente contraditou a impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls. 341/345).

Determinada a remessa dos autos à Contadoria (fl. 346).

Petição do exequente às fls. 347/349, postulando pelo levantamento do 

valor incontroverso, bem como o cumprimento da decisão que determinou 

o encaminhamento dos autos à Contadoria.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Nos termos do artigo 526, § 1º, do CPC, defiro o pedido de liberação 

parcial do valor depositado, somente no que tange ao valor incontroverso, 

especificamente, R$ 66.659,17 (sessenta e seis mil seiscentos e 

cinquenta e nove reais e dezessete centavos), conforme comprovante de 

fl. 337, permanecendo o valor remanescente depositado em juízo até 

julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

(a) Expeça-se alvará para transferência do valor incontroverso 

depositado, especificamente R$ 66.659,17 (sessenta e seis mil seiscentos 

e cinquenta e nove reais e dezessete centavos) à conta bancária indicada 

à fl. 348-verso.

(b) Após, remetam-se os autos à Contadoria, conforme determinado à fl. 

346.

(c) Em seguida, conclusos para análise da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 335/338.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15199 Nr: 340-52.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON STEFANE BASTIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Balbino Vilela Junior - 

OAB:5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT, HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO - OAB:10270-MT

 Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 184/185, e determino o rateio dos honorários do 

expert nomeado, porque ambas as partes postularam pela realização de 

prova pericial, especificamente às fls. 86/87 e 89/90. Inteligência do artigo 

95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.”

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. Intimem-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) das partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuarem o depósito do valor total apresentado pelo 

profissional às fls. 165/169, metade cada um, liberando-se, em seguida, 

50% do valor ao perito, sendo que o valor restante será disponibilizado ao 

final da realização dos trabalhos.

b. Após, intime-se o perito para que agende data para realização da 

perícia, encaminhando cópia dos quesitos formulados pelas partes. De 

posse da data agendada, intimem-se as partes da perícia.

c. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes, via DJE, para se 

manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56983 Nr: 2338-74.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP4 - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

CARLOS EDUARDO TONELOTTI GRECCO, MARCEL HENRIQUE TONELOTTI 

GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRIANTE, ERMELINA MARIA CELIA 

ALVES BRIANTE, ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7348, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7348, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT 

16.528

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação 

de Tutela ajuizada por GP4 – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

em desfavor de ROBERTO VALDECIR BRIANTE, ELIA GARCIA BRIANTE, 

PEDRO BRIANTE e ERMELINA MARIA CELIA ALVES BRIANTE, todos 

qualificados nos autos.

Após o trâmite regular do processo, aportou aos autos instrumento de 

acordo às fls. 204/205, informando a composição entre as partes, 
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postulando pela sua homologação e consequente extinção processual.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 204/205, e, como tal, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar a transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 

487, III, “a”, do CPC.

Custas processuais a cargo do autor (Cláusula 9). Verba honorária nos 

termos do acordo (Cláusula 9).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa, 

inclusive, na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-91.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO APARECIDO DE ASSIS (EXECUTADO)

VERONICA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

ADENIR ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000462-91.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: Banco do Brasil S/A Executados: Adalberto 

Aparecido de Assis Adenir Antonio da Silva Veronica Aparecida dos 

Santos Silva Vistos etc. 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em 

que as partes noticiaram a realização de composição amigável, pugnando 

pela homologação do acordo e suspensão do processo até o seu integral 

cumprimento (Id. 30848508). É o relato do essencial. Fundamento e decido. 

2. Considerando que as partes compuseram, pactuando o parcelamento 

da dívida, HOMOLOGO o acordo de Id. 30848508, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Todavia, em razão de o acordo entabulado 

prever parcelamento da dívida, DETERMINO A SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO até a sua quitação (27-3-2025), nos termos do art. 922 do 

CPC/2015, ou manifestação da parte exequente, a teor do parágrafo único 

daquele artigo. 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a. Elabore-se Termos de Penhora dos bens descritos na 

cláusula VIII (Id. 30848508 – Pág. 10). b. Cadastre-se o advogado Jair 

Kauffman, OAB/MT 17.421, como patrono dos executados, intimando-o, 

em sequência, para juntar procuração ad judicia nos autos em 15 (quinze) 

dias. c. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do exequente. d. 

Promova-se as anotações no sistema quanto à suspensão ora 

determinada. São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000340-44.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LANZA DE ABREU OAB - SP434370 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ (EXECUTADO)

JOAREZ FOELLMER RAMBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000340-44.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: Primo Rossi Administradora de Consórcio 

Ltda Executado(a/s): Joarez Foellmer Rambo Gloria Estela Mendoza 

Gomez Vistos etc. 1. RECEBO a presente Execução de Título Extrajudicial, 

nos termos do artigo 783 do CPC/2015, porquanto aparelhada com título 

executivo extrajudicial. 2. FIXO, de plano, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor dado à causa, na forma do artigo 827 do 

CPC/2015, os quais, na hipótese de pronto pagamento do valor 

exequendo, serão reduzidos pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC/2015). 

3. DEIXO de designar audiência de conciliação, porque inaplicável no rito 

do processo em questão. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) CITE(M)-SE o(s) executado(s) para que, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, pague(m) o valor exequendo, devidamente 

acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, 

sob pena de serem imediatamente penhorados e avaliados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o Oficial de 

Justiça as cautelas devidas para que não sejam penhorados bens de 

terceiros (CPC/2015, art. 829). Conste, no mandado executório, a ressalva 

de que o pagamento no prazo assinalado – 03 (três) dias – implicará na 

redução pela metade da verba honorária (CPC/2015, art. 827, § 1º) e que 

o(s) devedor(es) poderá(ão) pagar o valor exequendo depositando em 

juízo apenas 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (valor principal + 

custas + honorários) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos apenas de correção monetária (INPC) e juros de 1% 

(um por cento) ao mês (CPC/2015, art. 916), observado que a opção pelo 

parcelamento implica renúncia ao direito de opor embargos (CPC/2015, art. 

916, § 6º). Na oportunidade, destaque que, caso queiram, poderão ajuizar 

Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 do Código de Processual Civil de 2015, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (CPC/2015, art. 914); b) INEXISTINDO 

PAGAMENTO E HAVENDO PENHORA, intime(m)-se o(s) executado(s) e 

avalista(s) na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio (artigo 

841, §§ 1º e 2 do CPC/2015), dando-lhe(s) ciência da penhora, com as 

advertências do art. 841, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Se o bem penhorado 

for imóvel, intime-se também o(s) cônjuge(s) do(s) executado(s), salvo se 

forem casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842 do 

CPC/2015); c) NÃO ENCONTRANDO BENS PARA PENHORA, intime(m)-se 

o(s) devedor(es), via correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, 

indique(m) quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e 

seus respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade, sob 

pena de sua omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da 

justiça (artigo 774, inciso V, c/c 847, § 2º, ambos do CPC/2015); d) SE 

NÃO ENCONTRADO(S) O(S) DEVEDOR(ES), com fundamento no artigo 

830 do CPC/2015, determino que desde já proceda a arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. Na sequência, o Oficial de 

Justiça deve proceder na forma prevista do § 1º, do art. 830 do CPC/2015. 

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001020-63.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DOCKHORN (AUTOR(A))

CONCEICAO APARECIDA BARBIERI DOCKHORN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS (REU)

Maria da Cruz Ribeiro dos Santos (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1001020-63.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Usucapião 

Extraordinário Requerentes: Ricardo Dockhorn Conceição Aparecida 

Barbieri Dockhorn Requeridos: Sebastião Martins dos Santos Maria Luz 

Ribeiro dos Santos Confrontantes: Genilson Alcântara Solange Teodoro 

Marcondes Vistos etc. 1. Recebo a petição inicial e a emenda à petição 

inicial para efeito de admitir o processamento do feito. Deixo de determinar 

a citação por edital do proprietário do imóvel objeto da lide, como requerido 

pelo autor na petição inicial, porque a citação/intimação editalícia 

pressupõe esgotamento das diligências necessárias à localização e, em 

consulta ao sistema Infojud (em anexo), constatei a existência de 

endereço certo dos réus. 2. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: a) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do autor para, em 

15 (quinze) dias, declinar o nome do confinante indicado na petição inicial 

como possuidor do lote/imóvel nº 18, possibilitando sua citação pessoal. b) 

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Rolim de Moura/RO, com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 572 de 783



finalidade de citação dos réus Sebastião Martins dos Santos e Maria Luz 

Ribeiro dos Santos (endereço: Av. 07 de Setembro, nº 4065, Bairro 

Centro, CEP 76940-000), para oferecer contestação por escrito, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis a contar da data da juntada da missiva nos autos 

de origem devidamente cumprida (CPC/2015, art. 231, VI), sob pena de 

revelia (CPC/2015, art. 344). c) Citem-se, por edital, os réus ausentes, 

incertos e desconhecidos, bem como os interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos, para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 20 

(vinte) dias úteis a contar da primeira publicação (art. 257, III, e 259, I, 

ambos do CPC). d) Citem-se, pessoalmente, os confinantes (CPC, art. 246, 

§ 3º), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, integrarem a 

relação processual. e) Oficiem-se aos representantes judiciais da União, 

do Estado de Mato Grosso e do Município de São José do Rio Claro/MT, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de juntada 

aos autos do aviso de recebimento, manifestem interesse na causa, a qual 

envolve o imóvel objeto da lide. f) Abra-se vistas dos autos ao Ministério 

Público, por se tratar de matéria de interesse social (art. 178, I, do CPC). g) 

Devidamente cumpridos os itens supra e juntadas todas as informações, 

tornem os autos conclusos para providências necessárias. São José do 

Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001021-48.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DOCKHORN (AUTOR(A))

CONCEICAO APARECIDA BARBIERI DOCKHORN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1001021-48.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Usucapião 

Extraordinário Requerentes: Ricardo Dockhorn Conceição Aparecida 

Barbieri Dockhorn Requerido: IMCOL – Imóveis e Colonização Ltda 

Confrontantes: Genilson Alcântara Celso Donizete Venturini Sebastião 

Martins dos Santos Vistos etc. 1. Recebo a petição inicial e a emenda à 

petição inicial para efeito de admitir o processamento do feito. Deixo de 

determinar a citação por edital do confinante Sebastião Martins dos 

Santos, como requerido pelo autor na petição inicial, porque a 

citação/intimação editalícia pressupõe esgotamento das diligências 

necessárias à localização e, em consulta ao sistema Infojud (em anexo), 

constatei a existência de endereço certo do referido confinante. 2. 

Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) Cite-se, por oficial de 

justiça, o Requerido IMCOL – Imóveis e Colonização Ltda, para, querendo, 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data 

de juntada do mandado cumprido (CPC/2015, art. 231, II), sob pena de 

revelia (CPC/2015, art. 344). b) Citem-se, por edital, os réus ausentes, 

incertos e desconhecidos, bem como os interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos, para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 20 

(vinte) dias úteis a contar da primeira publicação (art. 257, III, e 259, I, 

ambos do CPC). c) Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Rolim 

de Moura/RO, com a finalidade de citação do confinante Sebastião Martins 

dos Santos e sua esposa Maria Luz Ribeiro dos Santos (endereço: Av. 07 

de Setembro, nº 4065, Bairro Centro, CEP 76940-000), para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, integrarem a relação processual, a contar 

da data da juntada da missiva nos autos de origem devidamente cumprida 

(CPC/2015, art. 231, VI). d) Citem-se, pessoalmente, os demais 

confinantes (CPC, art. 246, § 3º), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, integrarem a relação processual. e) Oficiem-se aos 

representantes judiciais da União, do Estado de Mato Grosso e do 

Município de São José do Rio Claro/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, 

manifestem interesse na causa, a qual envolve o imóvel objeto da lide. f) 

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, por se tratar de matéria de 

interesse social (art. 178, I, do CPC). g) Devidamente cumpridos os itens 

supra e juntadas todas as informações, tornem os autos conclusos para 

providências necessárias. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-23.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MACIAS MONTORO - EIRELI (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000279-23.2019.811.0033 REQUERENTE: LUCIVANE 

MINUSCULI BASSO REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e ANDERSON 

MACIAS MONTORO - EIRELI SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Indenização, 

formulada por LUCIVANE MINUSCULI BASSO, em face de B2W 

COMPANHIA DIGITAL e ANDERSON MACIAS MONTORO – EIRELI. Sustenta 

a autora que adquiriu um Smartphone Xiaomi Redmi Note 5 64gb Dual 

Android 8 Tela 5.99 Polegadas Câmera Dupla, por meio do site 

www.americanas.com.br, sendo o celular vendido pela empresa Idealcell, 

gerando o pedido nº 02.675030644, no valor de R$ 1.272,98 (um mil, 

duzentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos). Relata que 

após 5 (cinco) meses o celular começou a apresentar defeitos em sua 

tela, ficando com a imagem do touch screen dividido e branqueado, 

piorando com o uso, ficando inadequado para o consumo que se 

pretendia. Postula, ao final, pela substituição do celular por outro da 

mesma espécie, bem como pela indenização por danos morais no importe 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A requerida B2W Companhia Digital 

apresentou contestação, sustentando preliminar a sua ilegitimidade 

passiva e a necessidade de prova pericial e no mérito postulou 

improcedência da inicial (Id. 20258560). O requerido Anderson Macias 

Monteiro regularmente intimado deixou de comparecer na audiência de 

conciliação, conforme se observa do termo de audiência, razão pela qual 

forçoso é a decretação de sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei n. 

9.099/95. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela requerida. 

- Ilegitimidade Passiva de B2W Companhia Digital. Aduz a ré B2W 

Companhia Digital sua ilegitimidade passiva, sustentado que a requerente 

adquiriu o produto através do MARKETPLACE que é um modelo de 

negócio, onde a requerida disponibiliza o seu ambiente virtual para outros 

lojistas comercializarem itens para venda. Alega que o cliente tem 

conhecimento de que o item é vendido e entregue por um lojista do 

Marketplace e que a responsabilidade pela entrega do produto, bem como 

o estado do mesmo é exclusivamente dele, no caso o lojista Anderson 

Macias Monteiro. Não obstante os argumentos expostos, a ré B2W 

Companhia Digital é parte legitima para figura no polo passivo da demanda, 

tendo em vista que é abarcado pelo conceito de fornecedor do art. 3º, 

caput, do Código de Defesa do Consumidor. Logo responde de forma 

solidária com os demais integrantes da cadeia de fornecedores, em caso 

de vício de produtos, nos termos do art. 18, caput, do Código de Defesa 

do Consumidor. Destarte, afasto a preliminar arguida, e passo analise do 

mérito da demanda. - Incompetência do Juizado Especial Aduz a requerida 

a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial 

para averiguar os vícios no celular da autora. Rejeito a preliminar arguida 

vez que a presente ação versa sobre pedido cuja análise prescinde de 

perícia, na forma como alegada, até mesmo porque a autora acostou 

fotografia demonstrando o vício, de modo que este Juizado torna-se 

competente para análise e julgamento do feito. Superada as preliminares, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Concedo à parte autora a inversão do ônus da prova, 

vez que comprovados os requisitos necessários dispostos no artigo 6º, 

inciso VIII do CDC: relação consumerista e hipossuficiência. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 2º, 17 e 
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29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final. Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade das requeridas é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Analisando os autos, restou incontroverso que a autora adquiriu junto as 

requeridas o aparelho celular Smartphone Xiaomi Redmi Note 5 64gb Dual 

Android 8 Tela 5.99 Polegadas Câmera Dupla, conforme o pedido nº 

02.675030644, no valor de R$ 1.272,98 (um mil, duzentos e setenta e dois 

reais e noventa e oito centavos). A autora afirma que após 5 (cinco) 

meses de uso o celular apresentou defeito sua tela, ficando com a imagem 

do touch screen dividida e branqueada. Insta salientar, tratando-se de 

vício oculto o prazo decadencial para reclamar o defeito inicia no momento 

em que ficar evidenciado o defeito, inteligência do §3º, do art. 26, do CDC. 

Logo, tendo a autora informado o defeito assim que o constatou, não que 

se falar em decadência. Acerca do vício no produto, dispõe o artigo 18, do 

CDC que: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrente de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. §1º. Não sendo o vicio sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; II – a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III – 

o abatimento proporcional do preço. Assim, cumpre ao consumidor 

demonstrar o vício do produto e o descumprimento do disposto no art. 18, 

§ 1º, do CDC, para que se possa pleitear a restituição do valor pago, 

substituição do bem ou abatimento do preço. No caso, restou 

incontroverso a existência de vício no produto, conforme se observa das 

fotografias acostadas aos autos. Ademais, vislumbra-se que a autora 

contatou as requeridas informando a ocorrência do vicio para que fosse 

sanado no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumo. 

Contudo, não obteve resposta, conforme demonstram os documentos 

acostados. Desse modo, restando comprovado a existência de defeito no 

celular, e não tendo as requeridas sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) 

dias, devida se mostra a substituição do produto por outro da mesma 

espécie, consoante dispõe o art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do 

Consumidor. - Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pela parte 

autora demonstram o descaso das requeridas com o defeito apresentado 

no celular. Assim, apesar da tentativa das requeridas de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a aquisição de produto com defeito além 

da demora injustificável para a sanar o vicio, gera inúmeros transtorno que 

ultrapassam o mero dissabor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível às requeridas, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Destaco que a responsabilidade das requeridas é solidaria, uma vez 

que figuram como fabricante e revendedora. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. 

Busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 

responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 

que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: 1. Determinar 

que as requeridas, B2W COMPANHIA DIGITAL e ANDERSON MACIAS 

MONTORO – EIRELI, substitua o celular defeituoso por outro da mesma 

espécie, conforme as especificações descritas na Nota Fiscal n. 

000.000.068 (Id. 19256251), no prazo de 30 (trinta) dias. 2. Condenar as 

requeridas, B2W COMPANHIA DIGITAL e ANDERSON MACIAS MONTORO 

– EIRELI, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação da parte 

requerida. Deixo de condenar as requeridas em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco, certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 30 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-56.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000335-56.2019.8.11.0033 AUTOR: SINVAL RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, proposta por SILVAL 

RODRIGUES, em face do BANCO BRADESCO S.A. Aduz a parte autora 

que no dia 30/03/2019 esteve na agência da empresa ré para realizar um 
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saque, mas não conseguiu. Relata que no dia 06/04/2019 foi novamente a 

agência bancária e ao solicitar o extrato verificou o saldo da conta era 

superior ao que realmente possuía na conta, decorrente de um empréstimo 

pessoal no valor de R$ 27.698,12 (vinte e sete mil reais e seiscentos e 

noventa e oito reais e doze centavos). Sustenta que no dia 12/04/2019, foi 

a agência bancária, oportunidade em que foi informado da possibilidade do 

estorno do empréstimo pessoal, mas teria que efetuar o pagamento do 

montante de R$ 3.941,95 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e 

noventa e cinco centavos). Assevera que embora tenha concordado 

inicialmente com o pagamento no valor de R$ 3.941,95 (três mil, 

novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), entende 

ser injusto efetuar o pagamento do valor referente aos juros de um 

empréstimo que contratou por equivoco. Tratando-se de matéria 

exclusivamente de direito, passo a analise do mérito da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso, restou 

incontroverso a contratação de empréstimo pessoal por meio do caixa 

eletrônico mediante a utilização de cartão magnético e digitação da senha 

pessoal, tendo o valor do empréstimo sido creditado na conta corrente do 

autor. Contudo ao que tudo indica, a pactuação do empréstimo ocorreu de 

forma acidental, tanto que passou despercebida pelo autor, já que as 

quantias relativas ao empréstimo permaneceram depositadas na conta 

bancária do reclamante até solicitar a baixa em 12/04/2019, circunstância 

que reforça a hipótese de erro do autor na contratação quando do 

manuseio do terminal eletrônico. Assim, resta evidente que a contratação 

do empréstimo resultou de erro substancial, impondo a anulação do 

negócio jurídico e o restabelecimento das partes status que ante, nos 

termos do art. 138 do Código Civil, in verbis: “Art. 138. São anuláveis os 

negócios jurídicos bancários, quando as declarações de vontade 

emanarem de erro substancial que poderia ser percebido”. Nesse sentido: 

“PELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - FALTA DE ANUÊNCIA DO 

TITULAR DA CONTA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EQUÍVOCO POR PARTE DO CONSUMIDOR 

NO MANUSEIO DO CAIXA ELETRÔNICO. RECONHECIMENTO DE ERRO 

SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 

1.RECONHECIMENTO DE ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO. Caso 

concreto em que restou comprovada a realização de contrato de 

empréstimo consignado no caixa eletrônico mediante a utilização de cartão 

magnético e digitação da senha pessoal, bem como demonstrado o crédito 

do valor contratado na conta bancária do autor. Não obstante isso, o 

conteúdo probatório evidencia a ocorrência de equívoco no momento da 

contratação quando do manuseio do terminal pelo autor, porquanto esse, 

além de não reconhecer a pactuação, não utilizou a quantia referente à 

avença. Havendo, portanto, demonstração de que a contratação resultou 

de erro substancial, impõe-se a anulação do negócio jurídico e o 

restabelecimento das partes ao status quo ante. 2.DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES. A quantia creditada na conta bancária do autor deverá ser 

estornada pelo Banco réu, bem como ressarcidos ao autor os valores 

descontados no beneficiário previdenciário referentes às parcelas do 

aludido pacto, os quais serão atualizados e devolvidos de forma simples, 

tendo em vista a ausência de má-fé por parte da instituição financeira. 3. 

DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Não há falar, outrossim, 

em deflagração de danos morais, no caso concreto, porquanto não 

verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços por parte da 

instituição financeira ré, tampouco a prática de ato ilícito capaz de ensejar 

dano moral passível de reparação pecuniária. APELOS DO AUTOR E DO 

BANCO REQUERIDO DESPROVIDOS”.(Apelação Cível, Nº 70073106122, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 19-10-2017) Assim, se 

mostra indevida a cobrança dos valores referentes aos juros do período 

em que o dinheiro permaneceu na conta do autor, no importe de R$ 

3.941,95 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco 

centavos). Desta feita, demonstrado a que a contratação do empréstimo 

resultou de erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, 

forçoso a anulação do negócio jurídico, bem como a declaração de 

inexistência de débito referente ao montante de R$ 3.941,95 (três mil, 

novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para 

decretara anulação do negócio jurídico firmado entre partes referente ao 

empréstimo pessoal 6372715 realizado no dia 01/04/2019 , bem como a 

declaração de inexistência de débito no valor de R$ 3.941,95 (três mil, 

novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-71.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON AMARAL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000377-71.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:WASHINGTON 

AMARAL DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 28/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000399-18.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DACIONEIDE DE SOUZA FONCECA FEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000399-18.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a Parte Requerente para 

providenciar o recolhimento das custas e taxas inicias, no prazo de 15 
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(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Vila Rica/MT, 16 de 

abril de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000400-37.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA ZANINI (AUTOR(A))

ELVIO ZANINI (AUTOR(A))

TAGIANE REZENDE DA SILVA (AUTOR(A))

MAIKEL ZANINI (AUTOR(A))

ALYSSON ZANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (REU)

 

Vistos. Intimem-se as partes para cumprirem o determinado no id 

16284097, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção de feito. 

Às providências. Vila Rica - MT, 15 de abril de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000723-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA ALVES MEDEIROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000723-42.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intime-se a Parte Exequente para 

declinar o endereço na Parte Executada no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do feito. Vila Rica/MT, 16 de abril de 2020 RAIRA DIAS 

ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000305-70.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON LUPATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABINHO (REU)

RICARDINHO (REU)

 

Vistos. Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido de tutela 

de urgência e produção antecipada de provas requerida por Gilson 

Lupato, em desfavor de Fabinho e vulgo Ricardinho. Determinada a 

emenda a inicial sob pena de seu indeferimento (id 22454567); a Parte 

Requerente peticionou requerendo o prazo de 15 (quinze) dias para 

providenciar o necessário (id 24848333). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Haja vista ultrapassado mais de 06 (seis) 

meses sem o Requerente ter providenciado a emenda a inicial, JULGO 

EXTINTO o feito sem julgamento de mérito, nos termos do inciso I e IV do 

artigo 485 do Código de Processo Civil e, por consequência, o determino o 

cancelamento da distribuição desta ação. Taxas e custas pelo 

Requerente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Às providências. Vila 

Rica - MT, 15 de abril de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito 

Vistos. Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido de tutela 

de urgência e produção antecipada de provas requerida por Gilson 

Lupato, em desfavor de Fabinho e vulgo Ricardinho. Determinada a 

emenda a inicial sob pena de seu indeferimento (id 22454567); a Parte 

Requerente peticionou requerendo o prazo de 15 (quinze) dias para 

providenciar o necessário (id 24848333). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Haja vista ultrapassado mais de 06 (seis) 

meses sem o Requerente ter providenciado a emenda a inicial, JULGO 

EXTINTO o feito sem julgamento de mérito, nos termos do inciso I e IV do 

artigo 485 do Código de Processo Civil e, por consequência, o determino o 

cancelamento da distribuição desta ação. Taxas e custas pelo 

Requerente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Às providências. Vila 

Rica - MT, 15 de abril de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000175-17.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CARMO CIRINO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000175-17.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da carta precatória juntada aos autos ID 31265719. 

Vila Rica/MT, 16 de abril de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000858-20.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BORGES FREIRES (REQUERIDO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido alternativo de id 26397611, concedendo o prazo 

de 30 (trinta) dias para a Parte Requerente providenciar a regular 

notificação da Parte Requerida e/ou juntar o instrumento de protesto. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. Vila 

Rica - MT, 26 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-81.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

 

Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento 

antecipado da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das 

hipóteses do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil. O feito 

preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e 

regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o processo. 

Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

06/04/2021, às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 
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participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 14 de abril de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000163-32.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PLINIO RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA OAB - GO40676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS CONFRESA MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento 

antecipado da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das 

hipóteses do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil. O feito 

preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e 

regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o processo. 

Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

08/04/2021, às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 14 de abril de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000095-82.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIR LAMPERTH SILVA OAB - 002.324.111-07 (REPRESENTANTE)

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento 

antecipado da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das 

hipóteses do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil. O feito 

preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e 

regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o processo. 

Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

06/04/2021, às 15h30min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 14 de abril de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-88.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DE CASSIA FARIA VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Haja vista a interposição dos embargos de declaração com efeitos 

infringentes (id 31144803), intime-se o Embargado para se manifestar nos 

termos do §2ª do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, tornem 

os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Vila Rica - MT, 16 de abril de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-65.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010043-65.2016.8.11.0049. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SOUZA 

LOPES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Na petição ID 10425896, a parte Executada informou que apesar e 

condenada a habilitar o plano do exeqüente, no valor de R$ 49,90, em 

01/12/2016, o exequente alterou o plano para R$ 59,90, em 23/04/2017, 

não sendo mais possível alterá-lo para R$ 49,90, requereu a extinção da 

multa aplicada por descumprimento bem como a extinção do feito. O 

pagamento é a forma ordinária de extinção da obrigação e, via de 

consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, do CPC: 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

Isto posto, retiro a multa aplicada e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-86.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULEIDE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000345-86.2018.8.11.0049 POLO ATIVO:MARIA ZULEIDE 

DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA DE FATIMA 

NEGRAO MARCELO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da patrona requerente, para 

manifestar-se quanto à contestação apresentada nos autos. 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000125-62.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

ROGERIO FACHIN (EXECUTADO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista que a petição inicial está instruída com cópia 

do título executivo extrajudicial, CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), 

para, no prazo de 3 (três) dias, pagar(em) a dívida (art. 829 do CPC), 

advertindo-a(s) de que o prazo para oferecer embargos à execução é de 

15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do 

mandado/carta de citação, salvo no caso de cônjuges ou de 

companheiros, quanto será contado a partir da juntada do último, e 

independentemente de prévia segurança do juízo (arts. 914 e 915 do 

CPC). 2. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da(s) parte(s) 

exequente(s) e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

poderá(ão) a(s) parte(s) executada(s) requerer o pagamento do restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC). 2.1. Caso haja a 

referida proposta de parcelamento, INTIME(M)-SE a(s) parte(s) 

exequente(s) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto o 

preenchimento dos pressupostos, conforme dicção do art. 916, § 1º do 

CPC, sob pena de presunção de concordância no caso de ausência de 

manifestação. 2.2 Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem 

conclusos, ressalvando-se ao(s) executado(s) o teor do art. 916, § 2º do 

CPC. 3. Desde logo, na hipótese de citação por mandado, o Sr. Oficial de 

Justiça encarregado da diligência deverá atentar para o disposto no art. 

212, § 2º do CPC, diante da nova dicção da legislação processual civil, no 

sentido de independer de autorização judicial. Caso haja necessidade, 

desde já autorizo, a requisição de força policial nos termos dos §§ 2º e 3º 

do CPC. Registro, outrossim, que a CITAÇÃO POR HORA CERTA deve ser 

realizada pelo Sr. Oficial de Justiça independentemente de autorização 

judicial específica sempre que aquele constatar a ocorrência da situação 

prevista no art. 252 do CPC. 4. Não encontrando(s) a(s) parte(s) 

executada(s), o Sr. Oficial de Justiça ARRESTAR-LHE(S)-Á tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução (art. 830, CPC). Em sendo 

positivo o arresto, nos 10 (dez) dias seguintes a sua efetivação, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá procurar a(s) parte(s) executada(s) duas vezes 

em dias distintos; não a(s) encontrando e havendo suspeita de ocultação, 

realizará citação com hora certa (art. 830, § 1º, CPC). 4.1. Exalte-se que 

aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo para pagamento, o arresto 

será CONVERTIDO EM PENHORA, independentemente de termo, conforme 

dispõe o art. 829, § 3º do CPC. 5. Fixo de plano os honorários advocatícios 

a serem pagos pela(s) parte(s) executada(s) em 10% (dez) sobre o valor 

exequendo (art. 827, caput do CPC). Ressalvo que, no caso de integral 

pagamento, no prazo de 03 (três) dias a contar da citação, a verba 

honorária será reduzida pela metade, nos termos do art. 827, § 1º do CPC. 

6. Decorrido in albis o prazo de 03 dias, proceda-se a PENHORA de bens 

(observando se houve a indicação de bens pela(s) parte(s) exequente(s), 

nos termos do art. 829, § 2º do CPC) e a sua AVALIAÇÃO, lavrando o 

respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na mesma oportunidade, a(s) 

parte(s) executada(s) (e eventual(is) cônjuge(s) no caso de penhora de 

bem imóvel - art. 829, § 1º, do CPC). 6.2.1 Na hipótese da(s) parte(s) 

exequente(s) ter(em) indicado à penhora bem(ns) imóvel(is), deverá(ão) 

ser intimado(s) para, sob pena de ficar automaticamente prejudicada a sua 

pretensão, juntar(em) aos autos no prazo de 05 (cinco) dias cópia(s) 

da(s) respectiva(s) matrícula(s), salvo se já constante(s) dos autos. 

6.2.1.1. Apresentada(s) tempestivamente a(s) matrícula(s), deverá o 

próprio cartório lavrar o(s) AUTO(S)/TERMO(S) DE PENHORA, 

expedindo-se certidão de inteiro teor do ato e INTIMANDO-SE: a) a(s) 

parte(s) exequente(s) para comprovar(em) a sua averbação junto ao 

ofício imobiliário no prazo de 10 (dez) dias (art. 844 do CPC); b) as 

parte(s) executada(s) nos termos do art. 841 do CPC e eventual cônjuge, 

salvo se o regime de casamento for de separação absoluta de bens (art. 

842 do CPC). 6.2.1.2. Sem prejuízo do cumprimento do determinado no 

subitem anterior, após a AVALIAÇÃO do(s) imóvel(is) penhorado(s), 

INTIMEM-SE a(s) parte(s) para que se manifestem sobre a avaliação no 

prazo de 05 (cinco) dias. 7. A penhora deverá incidir em tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 831 do CPC. 8. A intimação 

da(s) parte(s) executada(s) da penhora far-se-á na pessoa de seu(s) 

advogado(s) ou à sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, § 

1º, CPC); não o tendo, será(ão) intimada(s) pessoalmente, por carta com 

ARMP (art. 841, § 2º, CPC), ressalvando-se que a(s) parte(s) 

executada(s) é(são) considerada(s) intimada(s) se a penhora foi 

realizada na sua presença (art. 841, § 3º, CPC). 9. Observe o Sr. Oficial 

de Justiça, quanto aos bens penhoráveis, o disposto na Lei nº 8.009/90 

(impenhorabilidade do bem de família) e nos arts. 833 e 834 do CPC. 

Registro que são penhoráveis os móveis, pertences e utilidades 

domésticas que guarnecem a residência do(s) executado(s), de elevado 

valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um 

médio padrão de vida (art. 836, § 1º e art. 832, inciso II, segunda parte, 

ambos do CPC). 10. Penhorados os bens, observe-se o disposto no art. 

840 do CPC, quanto ao DEPOSITÁRIO. Somente com a expressa anuência 

da(s) parte(s) exequente(s) ou nos casos de difícil remoção os bens 

poderão ser depositados em poder da(s) parte(s) executada(s) (art. 840, 

§ 2º, CPC). 11. A AVALIAÇÃO realizada pelo oficial de justiça constará de 

vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora, nos termos do art. 872 

do CPC. 12. Não apresentados embargos, recebidos sem efeito 

suspensivo ou rejeitados CERTIFIQUE-SE E INTIME(M)-SE a(s) parte(s) 

exequente(s) para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste(m) sobre o 

prosseguimento da execução e diga(m) se tem interesse, observada a 

ordem de preferência estabelecida pelo CPC: a) primeiramente, na 

adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s), pelo valor da avaliação (art. 876 

do CPC); b) em segundo lugar, na alienação por iniciativa particular (art. 

880 do CPC), hipótese em que deverá(ão) expor as condições em que 

pretende que seja realizada a alienação (art. 880, caput, parte final e § 1º 

do CPC); c) em terceiro lugar, de forma fundamentada e justificando as 

razões pelas quais não pretende a alienação por iniciativa particular, na 

alienação em leilão judicial (art. 886 do CPC), hipótese em que deverão os 

autos ser remetidos à conclusão para designação de leiloeiro público (art. 

883, CPC). 12.1. Requerida a ADJUDICAÇÃO, INTIME(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s), nos termos do § 1º do art. 876 do CPC, para que se 

manifeste(m) sobre o pedido de adjudicação no prazo de 05 (cinco) dias, 

cientificando-a(s) inclusive quanto à possibilidade de remissão da 

execução (art. 826 do CPC. “Antes de adjudicados ou alienados os bens, 

o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios”). 12.1.1. Se for o caso, cumpra-se 

ainda o disposto nos incisos do art. 889 do CPC. 12.1.2.1. Decorrido o 

prazo sem manifestação e em sendo o valor da avaliação inferior ao valor 

do débito (art. 876, § 4º, inciso II, CPC), LAVRE-SE O AUTO DE 

ADJUDICAÇÃO, expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) OU 

MANDADO DE ENTREGA (bem móvel) à(s) parte(s) adjudicante(s) (art. 

877 do CPC), a(s) qual(is) deve(m) ser intimada(s) para que no prazo de 

05 (cinco) dias se manifeste(m) sobre o prosseguimento da execução 

pelo saldo remanescente. 12.1.2.2. Decorrido o prazo sem manifestação e 

em sendo o valor da avaliação superior ao valor do débito (art. 876, § 4º, 

inciso I, CPC), INTIME(M)-SE a(s) parte(s) exequente(s) para que 

deposite(m) a diferença entre o valor da avaliação e o valor da execução. 

12.1.2.2.1. Realizado o depósito, LAVRE-SE O AUTO DE ADJUDICAÇÃO, 

expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) ou mandado de entrega 

(bem móvel) à(s) parte(s) adjudicante(s) (art. 877 do CPC). Comprovado o 

registro da carta ou cumprido o mandado de entrega EXPEÇA-SE ALVARÁ 

para o levantamento da diferença pela(s) parte(s) executada(s). 12.2. 

Requerida a ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, em leilão judicial, 

VOLTEM os autos conclusos para as respectivas deliberações. 13. 

Registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de CERTIDÃO, nos termos do art. 

828, do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos 

do Código de Processo Civil. 13.1 Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. 14. Em 

caso de não-localização de bens pelo oficial de justiça, INTIME(M)-SE O(S) 

EXECUTADO(S) (por seu(s) procurador(es), não o(s) tendo deverá(ão) 
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ser intimado(s) pessoalmente) para indicar(em) bens passíveis de 

penhora, advertindo-o(s) de que é atentatório à dignidade da justiça o ato 

do executado que intimado não indica ao juiz, em 05 (cinco) dias, quais 

são e onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores (art. 774, inciso V, do CPC), incidindo em multa de até 

20% do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras 

sanções de natureza processual, que reverterá em proveito do(s) 

credor(s), exigível na própria execução (art. 774, parágrafo único do 

CPC). 14.1. Na sequência, INTIME(S)-SE O(S) EXEQUENTE(S) para se 

manifestar(em) no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens penhoráveis e 

requerendo o que entender de direito. 14.1.1. Transcorrido o prazo in albis 

e não sendo encontrados bens penhoráveis (art. 921, inciso III, CPC), 

certifique-se e SUSPENDA-SE a execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

período no qual a prescrição restará suspensa (art. 921, § 1º, CPC), sem 

prejuízo de posterior requerimento de desarquivamento se forem 

encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 3º, CPC). 14.1.2. Decorrido o 

prazo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos (art. 921, § 2º, CPC), dando-se 

baixa no relatório estatístico (art. 1.266, CNGC), passando a correr o 

prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC). 14.1.3. 

Transcorrido o prazo in albis e existindo bem(ns) penhorado(s) nos autos, 

observando-se que a regra do art. 921, § 4º do CPC é tão somente para o 

caso de inexistência de bens penhoráveis, intime-se pessoalmente a(s) 

parte(s) exequente(s) para que, no prazo 5 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, inciso III, CPC). 

14.1.4. Após, certificado no caso de ausência de manifestação, 

LEVANTEM-SE as penhoras existentes e remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, procedendo-se a baixa no relatório estatístico, iniciando-se a 

contagem da prescrição intercorrente. 14.1.5. CONSIGNEM-SE a 

suspensão e o arquivamento, com as respectivas datas junto ao sistema 

informatizado. 14.1.6. Sendo requeridas diligências quanto à continuidade 

dos atos expropriatórios, TORNEM conclusos para análise. 15. Determino 

que todas as publicações sejam realizadas em nome do procurador 

indicado na inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-41.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000107-41.2020.8.11.0035. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: PATRICIA TRENTINI FACHIN, 

ROLAND TRENTINI, MARLENE DA SILVA TRENTINI, WILMAR TRENTINI, 

ANGELA APARECIDA TRENTINI Vistos, etc. 1. Tendo em vista que a 

petição inicial está instruída com cópia do título executivo extrajudicial, 

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 3 (três) dias, 

pagar(em) a dívida (art. 829 do CPC), advertindo-a(s) de que o prazo para 

oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados da data 

da juntada aos autos do mandado/carta de citação, salvo no caso de 

cônjuges ou de companheiros, quanto será contado a partir da juntada do 

último, e independentemente de prévia segurança do juízo (arts. 914 e 915 

do CPC). 2. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da(s) 

parte(s) exequente(s) e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

poderá(ão) a(s) parte(s) executada(s) requerer seja(m) admitida(s) a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 

CPC). 2.1. Caso haja a referida proposta de parcelamento, INTIME(M)-SE 

a(s) parte(s) exequente(s) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) 

dias, quanto o preenchimento dos pressupostos, conforme dicção do art. 

916, § 1º do CPC, sob pena de presunção de concordância no caso de 

ausência de manifestação. 2.2 Transcorrido o prazo in albis, certifique-se 

e tornem conclusos, ressalvando-se ao(s) executado(s) o teor do art. 

916, § 2º do CPC. 3. Desde logo, na hipótese de citação por mandado, o 

Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência deverá atentar para o 

disposto no art. 212, § 2º do CPC, diante da nova dicção da legislação 

processual civil, no sentido de independer de autorização judicial. Caso 

haja necessidade, desde já autorizo, a requisição de força policial nos 

termos dos §§ 2º e 3º do CPC. Registro, outrossim, que a CITAÇÃO POR 

HORA CERTA deve ser realizada pelo Sr. Oficial de Justiça 

independentemente de autorização judicial específica sempre que aquele 

constatar a ocorrência da situação prevista no art. 252 do CPC. 4. Não 

encontrando(s) a(s) parte(s) executada(s), o Sr. Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE(S)-Á tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (art. 830, CPC). Em sendo positivo o arresto, nos 10 (dez) dias 

seguintes a sua efetivação, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar a(s) 

parte(s) executada(s) duas vezes em dias distintos; não a(s) encontrando 

e havendo suspeita de ocultação, realizará citação com hora certa (art. 

830, § 1º, CPC). 4.1. Exalte-se que aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo para pagamento, o arresto será CONVERTIDO EM PENHORA, 

independentemente de termo, conforme dispõe o art. 829, § 3º do CPC. 5. 

Fixo de plano os honorários advocatícios a serem pagos pela(s) parte(s) 

executada(s) em 10% (dez) sobre o valor exequendo (art. 827, caput do 

CPC). Ressalvo que, no caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) 

dias a contar da citação, a verba honorária será reduzida pela metade, 

nos termos do art. 827, § 1º do CPC. 6. Decorrido in albis o prazo de 03 

dias, proceda-se a PENHORA de bens (observando se houve a indicação 

de bens pela(s) parte(s) exequente(s), nos termos do art. 829, § 2º do 

CPC) e a sua AVALIAÇÃO, lavrando o respectivo auto e de tais atos 

INTIMANDO, na mesma oportunidade, a(s) parte(s) executada(s) (e 

eventual(is) cônjuge(s) no caso de penhora de bem imóvel - art. 829, § 1º, 

do CPC). 6.2.1 Na hipótese da(s) parte(s) exequente(s) ter(em) indicado à 

penhora bem(ns) imóvel(is), deverá(ão) ser intimado(s) para, sob pena de 

ficar automaticamente prejudicada a sua pretensão, juntar(em) aos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias cópia(s) da(s) respectiva(s) matrícula(s), 

salvo se já constante(s) dos autos. 6.2.1.1. Apresentada(s) 

tempestivamente a(s) matrícula(s), deverá o próprio cartório lavrar o(s) 

AUTO(S)/TERMO(S) DE PENHORA, expedindo-se certidão de inteiro teor 

do ato e INTIMANDO-SE: a) a(s) parte(s) exequente(s) para 

comprovar(em) a sua averbação junto ao ofício imobiliário no prazo de 10 

(dez) dias (art. 844 do CPC); b) as parte(s) executada(s) nos termos do 

art. 841 do CPC e eventual cônjuge, salvo se o regime de casamento for 

de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC). 6.2.1.2. Sem prejuízo do 

cumprimento do determinado no subitem anterior, após a AVALIAÇÃO 

do(s) imóvel(is) penhorado(s), INTIMEM-SE a(s) parte(s) para que se 

manifestem sobre a avaliação no prazo de 05 (cinco) dias. 7. A penhora 

deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, nos termos 

do art. 831 do CPC. 8. A intimação da(s) parte(s) executada(s) da penhora 

far-se-á na pessoa de seu(s) advogado(s) ou à sociedade de advogados 

a que ele pertença (art. 841, § 1º, CPC); não o tendo, será(ão) intimada(s) 

pessoalmente, por carta com ARMP (art. 841, § 2º, CPC), ressalvando-se 

que a(s) parte(s) executada(s) é(são) considerada(s) intimada(s) se a 

penhora foi realizada na sua presença (art. 841, § 3º, CPC). 9. Observe o 

Sr. Oficial de Justiça, quanto aos bens penhoráveis, o disposto na Lei nº 

8.009/90 (impenhorabilidade do bem de família) e nos arts. 833 e 834 do 

CPC. Registro que são penhoráveis os móveis, pertences e utilidades 

domésticas que guarnecem a residência do(s) executado(s), de elevado 

valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um 

médio padrão de vida (art. 836, § 1º e art. 832, inciso II, segunda parte, 

ambos do CPC). 10. Penhorados os bens, observe-se o disposto no art. 

840 do CPC, quanto ao DEPOSITÁRIO. Somente com a expressa anuência 

da(s) parte(s) exequente(s) ou nos casos de difícil remoção os bens 

poderão ser depositados em poder da(s) parte(s) executada(s) (art. 840, 

§ 2º, CPC). 11. A AVALIAÇÃO realizada pelo oficial de justiça constará de 

vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora, nos termos do art. 872 

do CPC. 12. Não apresentados embargos, recebidos sem efeito 

suspensivo ou rejeitados CERTIFIQUE-SE E INTIME(M)-SE a(s) parte(s) 

exequente(s) para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste(m) sobre o 

prosseguimento da execução e diga(m) se tem interesse, observada a 

ordem de preferência estabelecida pelo CPC: a) primeiramente, na 

adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s), pelo valor da avaliação (art. 876 

do CPC); b) em segundo lugar, na alienação por iniciativa particular (art. 
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880 do CPC), hipótese em que deverá(ão) expor as condições em que 

pretende que seja realizada a alienação (art. 880, caput, parte final e § 1º 

do CPC); c) em terceiro lugar, de forma fundamentada e justificando as 

razões pelas quais não pretende a alienação por iniciativa particular, na 

alienação em leilão judicial (art. 886 do CPC), hipótese em que deverão os 

autos ser remetidos à conclusão para designação de leiloeiro público (art. 

883, CPC). 12.1. Requerida a ADJUDICAÇÃO, INTIME(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s), nos termos do § 1º do art. 876 do CPC, para que se 

manifeste(m) sobre o pedido de adjudicação no prazo de 05 (cinco) dias, 

cientificando-a(s) inclusive quanto à possibilidade de remissão da 

execução (art. 826 do CPC. “Antes de adjudicados ou alienados os bens, 

o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios”). 12.1.1. Se for o caso, cumpra-se 

ainda o disposto nos incisos do art. 889 do CPC. 12.1.2.1. Decorrido o 

prazo sem manifestação e em sendo o valor da avaliação inferior ao valor 

do débito (art. 876, § 4º, inciso II, CPC), LAVRE-SE O AUTO DE 

ADJUDICAÇÃO, expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) OU 

MANDADO DE ENTREGA (bem móvel) à(s) parte(s) adjudicante(s) (art. 

877 do CPC), a(s) qual(is) deve(m) ser intimada(s) para que no prazo de 

05 (cinco) dias se manifeste(m) sobre o prosseguimento da execução 

pelo saldo remanescente. 12.1.2.2. Decorrido o prazo sem manifestação e 

em sendo o valor da avaliação superior ao valor do débito (art. 876, § 4º, 

inciso I, CPC), INTIME(M)-SE a(s) parte(s) exequente(s) para que 

deposite(m) a diferença entre o valor da avaliação e o valor da execução. 

12.1.2.2.1. Realizado o depósito, LAVRE-SE O AUTO DE ADJUDICAÇÃO, 

expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) ou mandado de entrega 

(bem móvel) à(s) parte(s) adjudicante(s) (art. 877 do CPC). Comprovado o 

registro da carta ou cumprido o mandado de entrega EXPEÇA-SE ALVARÁ 

para o levantamento da diferença pela(s) parte(s) executada(s). 12.2. 

Requerida a ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, em leilão judicial, 

VOLTEM os autos conclusos para as respectivas deliberações. 13. 

Registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de CERTIDÃO, nos termos do art. 

828, do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos 

do Código de Processo Civil. 13.1 Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. 14. Em 

caso de não-localização de bens pelo oficial de justiça, INTIME(M)-SE O(S) 

EXECUTADO(S) (por seu(s) procurador(es), não o(s) tendo deverá(ão) 

ser intimado(s) pessoalmente) para indicar(em) bens passíveis de 

penhora, advertindo-o(s) de que é atentatório à dignidade da justiça o ato 

do executado que intimado não indica ao juiz, em 05 (cinco) dias, quais 

são e onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores (art. 774, inciso V, do CPC), incidindo em multa de até 

20% do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras 

sanções de natureza processual, que reverterá em proveito do(s) 

credor(s), exigível na própria execução (art. 774, parágrafo único do 

CPC). 14.1. Na sequência, INTIME(S)-SE O(S) EXEQUENTE(S) para se 

manifestar(em) no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens penhoráveis e 

requerendo o que entender de direito. 14.1.1. Transcorrido o prazo in albis 

e não sendo encontrados bens penhoráveis (art. 921, inciso III, CPC), 

certifique-se e SUSPENDA-SE a execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

período no qual a prescrição restará suspensa (art. 921, § 1º, CPC), sem 

prejuízo de posterior requerimento de desarquivamento se forem 

encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 3º, CPC). 14.1.2. Decorrido o 

prazo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos (art. 921, § 2º, CPC), dando-se 

baixa no relatório estatístico (art. 1.266, CNGC), passando a correr o 

prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC). 14.1.3. 

Transcorrido o prazo in albis e existindo bem(ns) penhorado(s) nos autos, 

observando-se que a regra do art. 921, § 4º do CPC é tão somente para o 

caso de inexistência de bens penhoráveis, intime-se pessoalmente a(s) 

parte(s) exequente(s) para que, no prazo 5 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, inciso III, CPC). 

14.1.4. Após, certificado no caso de ausência de manifestação, 

LEVANTEM-SE as penhoras existentes e remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, procedendo-se a baixa no relatório estatístico, iniciando-se a 

contagem da prescrição intercorrente. 14.1.5. CONSIGNEM-SE a 

suspensão e o arquivamento, com as respectivas datas junto ao sistema 

informatizado. 14.1.6. Sendo requeridas diligências quanto à continuidade 

dos atos expropriatórios, TORNEM conclusos para análise. 15. Determino 

que todas as publicações sejam realizadas em nome do procurador 

indicado na inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47341 Nr: 626-38.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Francisco da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o trânstio em julgado, a fim de que sevitar prejuízo ao trâmite 

processual, antes da remessa ao arquivo, IMPULSIONO os autos a autora 

para providenciar o cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, Daniel Pugliesse - OAB:49.226, 

Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo Ferreira de 

Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Alexandre Viegas - OAB:9.321-A, AMANDA 

CARINA UEHARA PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDERSON 

OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, André Farhat Pires - OAB:164.817 

SP, BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - OAB:363392, Bruno 

Delgado Chiaradia - OAB:177650 SP, BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471, CARLOS ARAUZ FILHO - OAB:27171, 

CAROLINA FRITSCH - OAB:106504, Caroline Cristine Faria Rabito - 

OAB:23126, Celso Umberto Luchesi - OAB:10.365-A/MT, DANIEL 

VIANA DE MELO - OAB:OAB/SP 309.229, Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - 

OAB:13985/B, Fábio de Oliveira Pereira - OAB:13884, FELIPE TOLEDO 

MARTINS BACCETTO - OAB:OAB/SP 331001, Fernando Tardioli Lúcio 

de Lima - OAB:OAB/SP 206.727, GUIDO ÍCARO FRITSCH - OAB:89743, 

Gustavo Antônio Feres Paixão - OAB:186.458-SP, João Batista de 

Araújo e Silva - OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - OAB:8.141-B, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141/SP, Lair Pereira Martins - 

OAB:31269/RS, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - 

OAB:OAB/RS 62.993, Luciana Sezanowski - OAB:OAB/PR - 25.276, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:46815, LUIZ ANTONIO 

FILIPPELLI - OAB:15.280A, Luiz GustavoJjordão Natacci - 

OAB:221.683, Marcio Vinícius Costa Pereira - OAB:22.195-A/MT, 

Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683, Milena Grossi dos 

Santos Meyknecht - OAB:292635, MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449, NOELI IVANI ALERTI - OAB:4.061, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:47761, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:39291, 

PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, Rafael Asevedo Bueno 

Mendes - OAB:59489, Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - 

OAB:63.804/RS, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B, Reinaldo 

Anieri Júnior - OAB:167.138, RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - 

OAB:209784 OAB/SP, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, Sandra Khafif 

Dyana - OAB:131646, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 53.612, Vitor Carvalho Lopes - OAB:131.298/RJ, William 

Carmona Maya - OAB:257198
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 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação de crédito, 

mantendo a exclusão do crédito do Impugnado da relação de credores. E 

assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e no art. 15, inciso II, da Lei nº 11.101/05. Por 

corolário, CONDENO o Impugnante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa - 

REsp. 1821865. Intimem-se as partes e cientifique-se a Administradora 

Judicial.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se ao 

desapensamento e à remessa dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se. 

Às providências. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62915 Nr: 890-84.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, Ricardo Ferreira de Andrade - 

OAB:9.764-A MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação de crédito, 

mantendo a exclusão do crédito do Impugnado da relação de credores. E 

assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e no art. 15, inciso II, da Lei nº 11.101/05. Por 

corolário, CONDENO o Impugnante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa - 

REsp. 1821865. Intimem-se as partes e cientifique-se a Administradora 

Judicial. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se ao 

desapensamento e à remessa dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se. 

Às providências. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47001 Nr: 516-39.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIONOR PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o trânsito em julgado da r. setnença procedente, bem ainda 

por recomendações da CGJ-MT, para que não se permaneça com 

processos transitados em julgados em aberto, IMPULSIONO os autos para 

ultimar a parte autora as providencirar o cumprimento de sentença, sob 

pena de arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-64.2010.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FRANCISCO FLOTTA OAB - SP0182419A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovente, por intermédio do 

seu advogado, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Alto Garças, 16 de 

abril de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54382 Nr: 942-06.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Nayane Negrão Denardi - OAB:26.951, Roadam Jhonei de Paula Leal 

- OAB:14398/MT

 Cuida-se de Ação Penal movida em face de FÁBIO MAURI GARBÚGIO 

pela prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal, ocorrido em 

28/03/2018, nesta Comarca.

O réu foi citado e apresentou defesa prévia.

É o relatório.

DECIDO.

Com o advento da Lei 13.964/2019 (pacote anticrime) o estelionato passou 

a ser processado somente mediante representação da vítima, salvo se o 

delito for praticado contra a Administração Pública; criança ou 

adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 anos de idade 

ou incapaz. (§ 5º do Art. 171 do CP)

 A representação é condição de procedibilidade ou prosseguibilidade, cuja 

ausência, nos casos em que é obrigatória, causa a nulidade processual 

(Art. 564, III, “a”, do CPP).

Logo, considerando que a nova lei possui natureza mista (penal e 

processual penal), entendo que deverá retroagir para que tenha aplicação 

nos inquéritos policiais e ações penais em andamento, haja vista que é 

mais benéfica ao réu.

Em relação ao prazo destinado ao ofendido para manifestação, devido à 

omissão legislativa, impõe-se a aplicação analógica do art. 91 da Lei 

9.099/95, isto é, 30 dias.

ANTE O EXPOSTO, determino a intimação da vítima ou seu representante 

legal para, querendo, oferecer representação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de decadência.

Fica esclarecido que o direito de representação poderá ser exercido 

pessoalmente ou por procuração com poderes especiais, mediante 

declaração, escrita ou oral. (Art. 39 do Código de Processo Penal)

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21897 Nr: 709-87.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Valeiro Rezende - 

OAB:26934/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 44), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/08/2020, às 

13h30min. (Horário MT)
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III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34138 Nr: 203-72.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Zilda Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir do Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:14255-MT, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 

A/MT

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por GRACIELY 

ROSARIO DE LIMA e GABRIEL ROSARIO DE LIMA, devidamente 

representadas por sua genitora ZILDA APARECIDA DE LIMA, em face de 

VALDENIR DO ROSARIO, todos devidamente qualificados nos autos.

O executado, intimado pessoalmente para pagamento do débito, 

apresentou justificativa requerendo a exoneração do dever de prestar 

alimentos à menor Graciely; e redução doa alimentos no patamar de 50%, 

eis que um dos filhos está sob os cuidados do justificante – fls. 17-25.

Por sua vez, a exequente pugnou pela sua prisão civil – fl. 40.

Conforme decisão de fl. 54, foi determinado a remessa dos autos ao 

contador para atualização do débito alimentar e posterior intimação do 

executado para efetuar o pagamento, sob pena de ser decretada a sua 

prisão civil.

Cálculo apresentado – fl. 57.

Certidão do Oficial de Justiça negativa – fl. 63.

 Às fl. 68, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado, bem como a penhora de valores nos sistemas disponíveis ao 

judiciário.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

 Pois bem, a prisão civil se faz necessária no presente caso.

Da análise dos autos verifica-se que o executado não vem honrando a 

obrigação a qual lhe é devida.

Além do mais, deixou o prazo para pagamento do débito escoar.

Assim, verificada a existência do débito e a ausência do adimplemento, se 

perfaz a segregação civil do devedor de alimentos.

Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE 

E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE 

POR MEIO DO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES 

ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO 

PROCESSO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "O 

habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de 

provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a 

necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos" 

(RHC n. 38.232/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013). 3. "O cancelamento de 

pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão 

judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula n. 

358/STJ). 4. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 

309/STJ). 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no HC: 473985 PE 

2018/0269640-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/08/2019)

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º e 7º do NCPC, decreto a 

prisão civil de VALDENIR DO ROSARIO pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Expeça-se o competente mandado de prisão junto ao BNMP. 2.0, incluindo 

em seu bojo o último valor atualizado do débito e a conta para pagamento, 

caso presente nos autos.

Se nesta comarca, encaminhe-o ao Oficial de Justiça para cumprimento no 

endereço do executado, caso noutra, oficie-se à Delegacia de Polícia Civil 

da circunscrição do seu último domicílio, remetendo-lhes cópia do 

mandado de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.

Em caso de pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da 

prisão, que o executado seja posto imediatamente em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 997-54.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 ANTE O EXPOSTO, diante da existência de manifesta causa excludente 

da culpabilidade (exercício regular de direito), ABSOLVO SUMARIAMENTE 

o réu SÉRGIO BARBOSA DE SOUZA, nos termos do art. 397, II, do Código 

de Processo Penal.Arbitro honorários em favor do advogado nomeado 

para defesa do réu no valor equivalente a 2 (DUAS) URH’s, a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Sem custas.Certificado o trânsito em julgado:I – Proceda-se às 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI e ao 

Cartório Distribuidor acerca da absolvição; II – Verifique-se a existência de 

armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em 

caso positivo, remetam-se os autos conclusos para a devida destinação; 

III – Após, remetam-se os autos ao “Arquivo Definitivo”.P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46123 Nr: 214-96.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSC, RSCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BINHARA 

NAVARRO - OAB:31229

 ANTE O EXPOSTO, confirmando a liminar, julgo parcialmente procedente o 

pedido para, conceder a guarda do infante RAFAEL SAMPAIO CRUZ DA 

SILVA a sua genitora, sendo assegurado ao pai o livre direito de visitas, 

bem como, condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia ao autor 

no valor mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, a partir da citação, a ser paga até o dia 10 (dez) do mês a 

vencer, mediante depósito na conta bancária da representante legal, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Em 

razão da sucumbência, condeno o réu no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000228-29.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000228-29.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Considerando-se a 
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situação de calamidade pública, o qual afeta todos os serviços públicos, 

inclusive os concedidos a empresas privadas por meio de permissão, 

excepcionalmente defiro o prazo de suspensão pleiteado pela requerida. 

Findo prazo, ao Ministério Público. ALTO TAQUARI, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000172-93.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO WILSON DA LUZ KAILER OAB - PR54518 (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTONIO BUSATO OAB - PR07680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA MARA NOBILE RAMPAZZO (REQUERIDO)

ONDINA DE QUEIROZ RAMPAZZO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS RAMPAZZO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS RAMPAZZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO OAB - PR31462 (ADVOGADO(A))

WANIA MARA NOBILE RAMPAZZO (REQUERIDO)

ONDINA DE QUEIROZ RAMPAZZO (REQUERIDO)

SANTINO RUCHINSKI OAB - SC5282 (ADVOGADO(A))

GIOVANA PICOLI OAB - PR51189 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RAMPAZZO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS RAMPAZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000172-93.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I REQUERIDO: ANTONIO 

CARLOS RAMPAZZO, JOSE CARLOS RAMPAZZO, ONDINA DE QUEIROZ 

RAMPAZZO, WANIA MARA NOBILE RAMPAZZO Considerando que o 

processo foi suspenso no juízo deprecante, sem prazo determinado, 

determino a devolução da precatória à origem. ALTO TAQUARI, 15 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000188-47.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAYES SAKR OAB - SP40832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000188-47.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT Indefiro o pleito de parcelamento das custas iniciais em 10 vezes, 

ante a ausência de previsão legal. Por sua vez, defiro o pedido de 

suspensão do processo pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo, 

intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, comprovar o início do 

parcelamento deferido (6 parcelas), sob pena de extinção. Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000188-81.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000188-81.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se o retorno do 

cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou Precatório. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000278-89.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000278-89.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se o retorno do 

cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou Precatório. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000194-54.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000194-54.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se o retorno do 

cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou Precatório. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000276-22.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000276-22.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se o retorno do 

cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou Precatório. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000280-59.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000280-59.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se o retorno do 

cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou Precatório. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000272-82.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000272-82.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se o retorno do 

cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou Precatório. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000282-29.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000282-29.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se o retorno do 

cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou Precatório. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000186-14.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000186-14.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se a 

elaboração do cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou 

Precatório. ALTO TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000192-84.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000192-84.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se o retorno do 

cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou Precatório. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000182-74.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000182-74.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se a 

elaboração do cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou 

Precatório. ALTO TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000184-44.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000184-44.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se o retorno do 

cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou Precatório. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000274-52.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000274-52.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aguarde-se o retorno do 

cálculo. Com a juntada nos autos, expeça-se RPV ou Precatório. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-37.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FIDELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JG RIBEIRO & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES ROSSI OAB - GO18405 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000803-37.2019.8.11.0092. REQUERENTE: JOAO PAULO FIDELES 

REQUERIDO: JG RIBEIRO & CIA LTDA Dispensado o relatório conforme 

aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de reclamação formulada 

por João Paulo Fideles em face de JG Ribeiro – Descontão Ltda 

objetivando o ressarcimento de prejuízos sofridos em razão de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 25/03/2019 na cidade de Rio Verde/GO 

envolvendo o automóvel do reclamante e a motocicleta de um empregado 

da reclamada. Requereu o pagamento de indenização no valor de R$ 

5.000,00. Primeiramente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada 

pela reclamada na contestação, haja vista que de acordo com o art. 4º, III, 

da Lei 9.099/95, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza 

é competente o foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato. No 

presente caso, o autor optou por ajuizar a demanda no foro do seu 

domicílio, conforme permissão legal, não havendo falar, portanto, em 

incompetência territorial. Por outro lado, entendo que a preliminar de 

ilegitimidade passiva deve ser acolhida. Isso porque, apesar do condutor 

da motocicleta, Sr. Jones da Conceição Rodrigues, ser empregado da 

reclamada à época dos fatos, não há qualquer prova de que ele estivesse 

a serviço da empresa no momento do acidente, o que afasta qualquer 

responsabilidade desta em relação ao sinistro. De mais a mais, conforme 

documentos juntados aos autos, a motocicleta pertencia ao próprio 

condutor, Sr. Jones da Conceição Rodrigues, ou seja, não era de 

propriedade da reclamada. É certo que o empregador responde 

objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos, porém, 

desde que praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em 

razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933). Em outras palavras, o 

empregador não é responsável por todos os atos ilícitos praticados por 

seus empregados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas tão somente 

durante o exercício do trabalho ou em razão dele. Destarte, ausente 

demonstração de que o empregado estava a serviço da empresa no 

momento do acidente, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva 

da reclamada e a consequente extinção do processo, sem resolução do 

mérito. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

VI, do CPC. Sem custas nem honorários. Considerando que a reclamada é 

pessoa jurídica e constituiu advogado, e diante da ausência de Defensoria 

Pública na Comarca, nomeio advogado ao reclamante na pessoa do Dr. 

Ricardo Alexandre Tortorelli. Intime-o da presente nomeação, bem como do 

teor da sentença. Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-38.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA HELENA SOUZA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010183-38.2014.8.11.0092. REQUERENTE: LUZIA HELENA SOUZA 

REZENDE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A CHAMO O 

FEITO À ORDEM No presente feito, foi proferida sentença de procedência 

condenando a parte ré no pagamento de indenização por danos morais à 

parte autora, da qual a parte ré não foi intimada sob a justificativa da 

revelia. Contudo, não obstante o reconhecimento da revelia, observo que 

antes da sentença houve pedido de habilitação e juntada de procuração 

pelo advogado da parte ré nos autos. De acordo com o art. 346 do CPC, 

aplicado por analogia aos Juizados Especiais, a intimação dos atos 

decisórios somente é dispensada ao revel que não tenha patrono nos 

autos. Como a parte ré constituiu patrono antes da sentença, deveria ter 

sido intimada de tal ato. ANTE O EXPOSTO, reconheço a tempestividade e, 

por consequência, recebo o Recurso Inominado interposto pela parte ré, 

em ambos os efeitos, tendo em vista que foi realizado o depósito integral 

do débito em conta judicial. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões, 

no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. ALTO TAQUARI, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO

Processo Número: 1000391-33.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MARQUES (REU)

JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BRUNO MAGALHAES OAB - MT16147/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000391-33.2019.8.11.0084. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: JEOVANE 

DOS SANTOS DA COSTA, MARCOS VINICIUS MARQUES Vistos. 

Analisando a defesa preliminar apresentada, não restou demonstrado 

pelos réus a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 397, 

do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08. DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e seguintes, do 

CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para o dia 22 de 

julho de 2020, às 16h45min. INTIMEM-SE os réus, assim como seu 

defensor, consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE ainda, a 

vítima, se houver, as testemunhas arroladas pelas partes para a 

audiência, fazendo constar as advertências legais. REQUISITEM-SE as 

testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos respectivos, se 

for o caso. Para oitiva de eventuais testemunhas e réus residentes fora 

da Comarca, expeça-se CARTA PRECATÓRIA com prazo de 30 (trinta) 

dias para suas inquirições, se for o caso. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. REQUISITE-SE o recambiamento dos réus caso estejam presos. 

Outrossim, compulsando os autos, verifico que os fatos ocorreram em 

06/11/2019, isto é, há mais de 04 (quatro) meses, de modo que a ordem 

pública encontra-se restaurada. Ademais, verifico que os supostos delitos 

perpetrados pelos réus não foram cometidos mediante violência ou grave 

ameaça, de modo que a gravidade concreta do delito deve ser 

relativizada, além de que foram encontrados o total 14 (quatorze) 

trouxinhas de substância entorpecentes com os réus - 13 porções de 

substância análoga a pasta base de cocaína e 1 porção de substância 

maconha - quantidade que não pode ser considerada de grande 

proporção. Outrossim, em consulta aos antecedentes criminais dos 

acusados, constato que estes não possuem antecedentes criminais, nem 

respondem por outros delitos. Ademais, o cenário mundial que atualmente 

enfrentamos no combate a pandemia declarada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) em razão do novo Coronarívus ou COVID-19, requer que 

medidas de precaução à proliferação do vírus sejam tomadas pelas 

autoridades, inclusive as judiciárias, mormente a comum existência de 

superlotação nas penitenciárias e cadeias públicas de todas as regiões do 

país. Ante o exposto, concedo liberdade provisória para JEOVANE DOS 

SANTOS DA COSTA e MARCOS VINÍCIUS MARQUES, vulgo “FURÃO”, 

condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares – artigo 

319 do Código de Processo Penal: 1)-Compromisso de comparecer a 

todos os atos do processo para os quais sua presença seja necessária; 

2)-Manter atualizado o endereço de sua residência e local de trabalho; 3) 

Não se ausentar-se da Comarca por mais de 30 (trinta) dias, sem 

autorização do juízo. 4) Comparecer na audiência designada para 22 de 

julho de 2020, às 16h45min. Desde já, consigno a advertência de que, 

sendo descumpridas qualquer destas medidas cautelares será decretada 

a prisão preventiva dos acusados. Bem por isso, CONCEDO a liberdade 

provisória sem fiança e com vinculação a JEOVANE DOS SANTOS DA 

COSTA e MARCOS VINÍCIUS MARQUES, vulgo “FURÃO”, EXPEDINDO-SE O 

COMPENTENTE ALVARÁ DE SOLTURA JUNTO AO SISTEMA BNMP 2.0, 

PARA COLOCÁ-LOS IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO ESTIVEREM PRESOS. COLHA-SE o TERMO DE 

COMPROMISSO quanto às medidas cautelares impostas. EXPEÇA-SE carta 

precatória ao juízo da Comarca onde os réus encontram-se presos. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000169-31.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZAR CANDIDO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO LEVINO DE OLIVEIRA (REU)

MARIA LUZIA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000169-31.2020.8.11.0084. AUTOR: 

ELIAZAR CANDIDO BARROS REU: APARECIDO LEVINO DE OLIVEIRA, 

MARIA LUZIA DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de reintegração de 

posse com pedido de tutela de urgência proposta por Eliazar Candido 

Barros em face de Aparecido Levino de Oliveira e Maria Luiza de Oliveira. 

Em consulta ao Sistema Apolo, constatou-se ação de interdito proibitório, 

em remessa ao Tribunal de Justiça para análise do recurso de apelação 

(Código: 50854), cujos os fatos são idênticos a estes autos, ambas 

tratando da mesma área e partes em questão. Assim, em observância ao 

artigo 10 do CPC/2015, para fins de evitar decisão surpresa 

(reconhecimento, de ofício, de litispendência – art. 485, inciso V, § 3°, do 

CPC), INTIME-SE a parte exequente para se manifestar a respeito, 

consignando-se o prazo de quinze (15) dias. Cumpra-se. Apiacás, 16 de 

abril de 2020. ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000220-76.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA GARCIA BALBINO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000220-76.2019.8.11.0084. AUTOR(A): 

CELIA GARCIA BALBINO MARTINS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária – pedido de 

aposentadoria por idade rural c/c pedido de antecipação de tutela 

proposta por CELIA GARCIA BALBINO MARTINS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Alega em síntese que laborou na 

atividade rural como agricultora por toda a vida em mútua e reciproca 

colaboração com seu esposo Srº Bernardo Martins Netto. Entendendo 

presentes os requisitos, pleiteia a concessão da tutela provisória para que 

o requerido seja compelido a pagar a autora o benefício, tendo em vista 

que se trata de benefício de caráter alimentar. Vieram os autos à minha 

conclusão. DECIDO. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção 

de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Indefiro o 

pedido de tutela antecipada, posto que embora tenham os benefícios 

previdenciários natureza alimentar, verifico não haver subsunção do 

presente caso aos requisitos descritos no artigo 305 do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, por oportuno, que eventual pedido de tutela 

antecipatória poderá ser acolhido, preenchidos os requisitos legais, em 

momento posterior do procedimento (após a contestação, no despacho 

saneador ou até após a sentença). Cite-se o requerido para, no prazo 

legal, responder a presente ação. Consigne-se que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Caso sejam arguidas preliminares ou 

juntados documentos pela parte ré, intime-se a parte autora para 

manifestar, em 10 (dez) dias. Por fim, recomendo que, com exceção da 

intimação para audiências, todos os demais atos envolvendo a 

cientificação do requerido deverão ser realizados por meio da remessa 

dos autos, salvo decisão em sentido contrário, nos termos do convênio 

celebrado entre o Tribunal de Justiça e a Procuradoria Federal do Estado 

de Mato Grosso, bem como da decisão proferida pelo Corregedor-Geral da 

Justiça nos autos do Pedido de Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular 

n.º 43/2012- CGJ/DJA). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Apiacás-MT, 15 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78 Nr: 34-83.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantaleão Ancelmo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Regina Novak de Moura 

- OAB:MT/ 15989

 Isso posto, uma vez que há parte da instituição financeira 

credora/exequente e outra do(a) advogado que atuou no processo – 

honorários de sucumbência -, existir pedido da parte devedora/executada 

pela extinção do processo/pedidos, sob a afirmação de adimplemento 

integral do débito, assim como decurso de tempo no processamento dessa 

irrazoável, com reiterados pedidos da parte credora/exequente de dilação 

de prazo para localizar imóveis a serem constritos/penhorados ou de 

constrição/penhora pelo sistema BACENJUD, fazendo-os sem apresentar 

eventual valor remanescente atual e líquido, DETERMINO, via DJe, a 

intimação da parte credora/exequente, através do atual advogado/patrono 

constituído, e dos demais advogados que atribuem a si eventual crédito 

decorrente dos serviços prestados – honorários advocatícios –, a fim de 

que esclareçam/informem se dão quitação à obrigação objeto da ação, o 

valor líquido/específico a ser levantado/pago através da expedição do 

alvará judicial de levantamento e os dados pessoais e bancários 

necessários para isso, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo a indicação de eventual saldo remanescente/débito em aberto e 

não coberto pelo valor disponível na conta judicial, sem prévia conclusão, 

DETERMINO a intimação da parte devedora/executada, através do(a) 

advogado(a) e via DJe, para, também no prazo de 15 (quinze) dias, 

realizar o pagamento/adimplemento voluntário ou apresentar manifestação, 

devendo nesta hipótese indicar eventual excesso de forma justificada e 

pormenorizada, apontando possíveis falhas da parte credora/exequente. 

Sem prejuízo disso, ADVIRTO/ESCLAREÇO a(à) parte credora/exequente 

que o decurso desse prazo de 15 (quinze) dias in albis será interpretado 

no sentido positivo para o adimplemento/pagamento do total do débito 

objeto da lide e, consequentemente, diante do tempo em que se “arrasta” 

sem efetividade, extinto – NCPC, art. 924, II – e arquivado.Outrossim, que a 

inércia/omissão dos demais patronos/advogados quanto ao crédito dos 

honorários advocatícios será interpretada em favor do Dr. Rodrigo 

Mischiatti, com a expediç

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21705 Nr: 490-13.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Alves de Assis Amendola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Eliane Assunção Beltramini - OAB:MT-12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Ademais, dou-me por 

ciente do(s) Ofício(s) COREJ/IT, enviado(s) pela Coordenadoria de 

Execução Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e 

juntado(s) nos autos do processo, assim como, diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 
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credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994, art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. Os honorários de sucumbência pertencem ao(à) 

advogado(a), motivo pelo qual também expedi anteriormente o alvará 

judicial de levantamento desse valor/crédito, fazendo-o da forma pleiteada 

e em nome do(a) advogado(a) indicado na época - Lei n. 8.906/1994, arts. 

22 e 23.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-03.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE CASSIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000387-03.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:FABIANA DE 

CASSIA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000189-02.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. M. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Certidão Certifico que designei audiência de mediação para 

o dia 04.06.2020, às 12:45. ARENÁPOLIS, 1 de abril de 2020. RICARDO 

MOURA RICAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 TELEFONE: (65) 33431375

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 49688 Nr: 1678-67.2015.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedicta de Andrade Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ìtalo Domício Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL ajuizada por BENEDICTA DE ANDRADES 

BORBA, na qual requer o saque de importância de dinheiro depositada no 

SICREDI, em nome do “de cujus“ ÍTALO DOMÍCIO BORBA no valor de R$ 

270,05.

Junto à exordial, veio documentação pertinente.

Recebida a inicial, determinou-se a expedição de ofício à Cooperativa 

Sicredi para informações de eventuais saldos em nome do de cujus (fl. 

16).

Ofício pela Cooperativa de Crédito Sicredi informando a inexistência de 

saldo positivo em nome do extinto (fl. 31).

Parecer do Parquet pela improcedência do pedido ante a inexistência de 

saldo credor na conta referida (fl. 34).

 Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Versam os autos sobre pedido de levantamento de R$ 270,05 

supostamente existente em favor do falecido e depositado junto à 

Cooperativa de Crédito Sicredi.

 Conforme se infere do Ofício de fl. 31 a Cooperativa Sicredi informou a 

inexistência de saldo credor em nome do falecido, de forma que a 

improcedência do pedido é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários na forma da lei.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48318 Nr: 1000-52.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinta Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente Regional da Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia Eletrica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na peça 

inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas e 

sem honorários, por se tratar de ação de cunho especial, nos termos do 

art. 18 da Lei nº 7.437/85 e na esteira do entendimento jurisprudencial. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.DECLARO esta sentença 

publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48536 Nr: 1084-53.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio João França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – RELATÓRIO. Cuida-se de ação de restabelecimento de benefício 

assistencial ajuizada por INÁCIO JOÃO FRANÇA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, foi determinada a intimação da parte autora para que 

no prazo de 30 (trinta) dias procedesse com pedido administrativo.

O patrono foi devidamente intimado para juntada do requerimento 

administrativo.

A intimação da parte autora restou prejudicada, pois não localizada.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

FUNDAMENTAÇÃO: O processo teve seu andamento regular obstado em 

decorrência da inércia exclusiva da parte autora, uma vez que deixou de 

realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu 

progresso; assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Consoante documentação existente nos autos, a parte autora foi intimada 

por meio de seu patrono para dar seguimento aos autos, contudo, 
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nenhuma efetiva providencia foi tomada, a demonstrar total abandono da 

presente demanda.

Não bastasse, foi determinada a intimação pessoal da autora para dar 

seguimento nos autos, sequer foi localizada para intimação, ante a 

insuficiente do endereço indicado nos autos, o que foi certificado em 

janeiro do corrente ano, isto é, há mais de 60 dias.

Como cediço, incumbe a parte promover os atos e diligências que lhe 

incubir, não o fazendo, suporta as consequências de sua inércia, que in 

casu, é a extinção do feito sem resolução do mérito.

Logo, a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da ação 

é medida que se impõe.

DISPOSITIVO: Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 

485, III, do CPC, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53290 Nr: 1408-09.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Aparecida Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 4º do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.No caso de beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das custas processuais e 

dos honorários advocatícios fica suspensa enquanto perdurar a situação 

de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, 

momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tais verbas 

estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de 

pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o 

pagamento da respectiva verba que estava suspensa.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71913 Nr: 3503-41.2018.811.0026

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gonzales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a certidão negativa ref. 46, intime-se a parte autora para 

se manifestar sobre o prosseguimento do feito, indicando endereço 

atualizado do requerido, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63785 Nr: 4478-97.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a parte autora requereu diligências judiciais com o fito de dar 

prosseguimento ao feito, eis que as tentativas de citação anteriores não 

obtiveram êxito.Ao contrário do que pretende a parte autora, a orientação 

jurisprudencial majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada 

diligenciar em entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de 

informações que lhe possam ser úteis no processo, para a realização de 

atos processuais.Para que tal incumbência excepcionalmente seja 

transferida ao Judiciário, é preciso que o litigante demonstre 

cumulativamente, a impossibilidade de obter os dados pretendidos, após o 

esgotamento das vias administrativas a ela disponíveis para o recebimento 

das informações relativas à parte requerida, e que, ainda assim, seu 

esforço foi inútil.Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de 

Justiça:Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que 

lhe são cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 

306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 

340).Inúmeros órgãos, tais como SERASA/SPC, DETRAN, Cartórios de 

Registro de Imóveis, Juntas Comerciais etc., prestam informações 

diretamente às partes, mediante procedimentos administrativos próprios, 

sem necessidade de intervenção da autoridade judicial, sendo certo que 

compete ao litigante interessado promover sponte própria diligências 

perante tais órgãos.Em suma, a intervenção judicial para obtenção das 

informações pretendidas pela parte reclamante somente é possível após a 

comprovação idônea de que as vias administrativas foram esgotadas, o 

que, à evidência, não é o caso dos autos.Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

busca pelo endereço da parte requerida e INTIMO a parte autora para que, 

no prazo de 05 dias, indique o endereço da parte demandada, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC.Cumprida a 

determinação, designe-se nova data para audiência de conciliação e 

CITE-SE a parte reclamada. Do contrário, CERTIFIQUE-SE e retornem os 

autos conclusos para extinção.Às providências.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42126 Nr: 38-97.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Tarciso de Oliveira Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eduardo Melillo - 

OAB:76.940, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos que a parte autora requereu diligências judiciais com 

o fito de dar prosseguimento ao feito, eis que as tentativas de citação 

anteriores não obtiveram êxito.

Ao contrário do que pretende a parte autora, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar em 

entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe 

possam ser úteis no processo, para a realização de atos processuais.

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de 

obter os dados pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas 

a ela disponíveis para o recebimento das informações relativas à parte 

requerida, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil.

Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça:

Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são 

cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. 

Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340).

Inúmeros órgãos, tais como SERASA/SPC, DETRAN, Cartórios de Registro 

de Imóveis, Juntas Comerciais etc., prestam informações diretamente às 

partes, mediante procedimentos administrativos próprios, sem 

necessidade de intervenção da autoridade judicial, sendo certo que 

compete ao litigante interessado promover sponte própria diligências 

perante tais órgãos.

Em suma, a intervenção judicial para obtenção das informações 

pretendidas pela parte reclamante somente é possível após a 
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comprovação idônea de que as vias administrativas foram esgotadas, o 

que, à evidência, não é o caso dos autos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de busca pelo endereço da parte requerida 

e INTIMO a parte autora para que, no prazo de 05 dias, indique o endereço 

da parte demandada, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485 do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62892 Nr: 4074-46.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Jaqueline Silva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 VISTOS.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposto por 

Patricia Jaqueline Silva Fernandes em face de Oi S.A, ambas as partes 

devidamente qualificadas nos autos.

Entre um ato e outro, realizada audiência conciliatória, as partes 

transigiram para por fim a demanda, conforme Termo de Audiência de 

Conciliação ref. 57.

Após, vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, 

uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, 

entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à 

extinção do litígio ou da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 

deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 

resolução do mérito.

No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes, que 

o acordo entabulado preserva suficientemente os interesses dos 

envolvidos, cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca 

de que se deseja compor independentemente de interferência estatal.

 Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Tendo em vista a preclusão lógica do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63529 Nr: 4398-36.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Inácio da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser 

tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. No caso concreto, 

sendo necessária a dilação probatória para se verificar o excesso de 

execução, não cabe a exceção de pré-executividade. 3. A interposição de 

recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de 

multa com fundamento no art. 557, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental 

desprovido com a condenação da agravante ao pagamento de multa no 

percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, 

ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao 

depósito do respectivo valor (art. 557, § 2º, do CPC). (STJ - AgRg no 

REsp: 1307320 RS 2012/0044057-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, Data de Julgamento: 13/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 21/08/2013)Assim, diante da fundamentação acima, 

rejeito a exceção arguida, determinando o prosseguimento do feito em 

seus ulteriores termos, devendo o exequente ser intimado para requerer o 

que direito.Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie.Dê-se 

vista ao exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se.Às providências.VICTOR LIMA 

PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68854 Nr: 1929-80.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Vetericampo Produtos Veterinários Ltda, 

VETERICAMPO - COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS 

NORTELANDIA LTDA, Rogaciano Oliveira Sampaio Filho, A VETERICAMPO 

- COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA, ANA 

MARIA SANTOS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312, Sofia Alexandra Mascarenhas - OAB:7102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Verifica-se dos autos que a citação pessoal do requerido Rogaciano 

Oliveira Sampaio Filho não se perfectibilizou, tendo em vista que a carta 

citatória retornou com seu Aviso de Recebimento assinado por pessoa 

estranha a relação processual em andamento, não havendo qualquer 

comprovação nos autos de que o receptor possua poderes para 

representar o demandado (Ref. 22).

 Assim, tendo em vista que a citação com relação ao requerido Rogaciano 

se mostra nula, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, 

promover o que lhe compete sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001019-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1001019-02.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: JOSE MARQUES DE MIRANDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS Vistos. Em atenção a 

Portaria-Conjunta nº 281/2020, que dispõe, entre outros assuntos, sobre o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, REDESIGNO a 

audiência agendada para o DIA 14 (CATORZE) DE JULHO DE 2020, ÀS 

14H00MIN. RENOVEM-SE as intimações necessárias, expedindo-se o 

necessário. Intime-se e se cumpra. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001054-59.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENI SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1001054-59.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: GENI SARAIVA REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Em atenção a 

Portaria-Conjunta nº 281/2020, que dispõe, entre outros assuntos, sobre o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, REDESIGNO a 

audiência agendada para o DIA 14 (CATORZE) DE JULHO DE 2020, ÀS 

14H20MIN. RENOVEM-SE as intimações necessárias, expedindo-se o 

necessário. Intime-se e se cumpra. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-63.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS OLIVEIRA SPADONI OAB - MT3249/O (ADVOGADO(A))

MYRIAN ROSA DA SILVA OAB - RO9438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação apresentada pela 

parte Requerida, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58321 Nr: 1434-49.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS, 

ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Diante de todo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia para o 

fim de condenar os réus Luciana Aparecida Alves dos Santos e Odair 

José de Oliveira Cardoso às penas do crime definido no artigo 12, da Lei 

nº 10826/03 (posse irregular de munição e arma de fogo de uso 

permitido), e, passo, ato seguinte, à dosagem da pena a ser aplicada a 

cada um dos condenados, em subserviência ao princípio constitucional da 

individualização da pena.

(...)

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Não se encontrando a pena em patamar superior a 4 anos, e inexistindo 

circunstâncias desfavoráveis de maior gravosidade, nos moldes do que 

estabelece o art. 33, § 2°, ‘c’ do CP, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o regime aberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

 Tendo em vista que os réus preenchem as condições objetivas e 

subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, reconheço 

a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma 

pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, 2ª parte, CP), a ser estabelecida 

pelo juiz da execução penal por ocasião da audiência admonitória, 

oportunidade em que também se calculará do montante da pena aqui 

exarada o período que os increpados estiveram sujeitos a medidas de 

restrição de liberdade (prisão preventiva – 15/10/2015 a maio de 2016, 

com relação a Odair, da mesma data de início até novembro de 2016 em 

relação à Luciana).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000330-63.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar o cálculo de Id 31317200, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-13.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar o cálculo de Id 31317979, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000008-43.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar o cálculo de Id 31318160, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36085 Nr: 836-08.2009.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANEI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 836-08.2009.811.0088

Código nº 36085

Exequente: Ronaldo Veroneze

Executado: Silvanei Rodrigues

V I S T O S,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, verbalizada por

Ronaldo Veroneze em desfavor de Paulo José Silvanei Rodrigues, 

objetivando a satisfação

da dívida exequenda, advinda de cheques sem provisão de fundo, no 

valor inicial de

R$5.514,79 (fls. 09/11).

Diante da tentativa infrutífera de penhora online de valores

pertencentes ao executado (fl.79), manifesta-se o exequente pugnando 

pela realização de

pesquisa por meio dos sistemas Infojud/Renajud com intuito de localizar 

bens

móveis/imóveis pertencentes ao executado passiveis de constrição, na 

sequencia pleiteando

pela inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por 

fim, indicando o

valor atualizado da dívida no montante de R$ 19.237,14 (fls. 81/82).
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Em perquira os autos, de um simples passar de olhos pelo cálculo

atualizado da dívida apresentado pelo exequente, verifica-se a presença 

de excesso de

execução, razão porque, a planilha de cálculos deve ser refeita, primeiro 

para que a

atualização se dê a partir dos valores originalmente estabelecidos e não 

com incidência de

juros capitalizados sobre a primeira atualização já feita ao tempo do 

ajuizamento da

execução, e segundo para se adequar à regra do art. 524 do NCPC, isto é, 

indicar índices,

períodos, método de atualização do crédito.

Neste passo, rejeito o petitório de fls.80/82 e, determino a

intimação do credor para apresentar cálculo atualizado da dívida de forma 

correta, devendo

ser observado pela parte, que o valor atualizado da dívida deve sobrevir 

de forma

discriminada, respeitando os juros e correção monetária incidentes no rito

sumaríssimo, nos termos em que dispõe o artigo 524 do Código de 

Processo Civil c/c

enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por 

desídia.

Às providências.

Aripuanã/MT, 02 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37211 Nr: 1942-05.2009.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE GAIESKI RANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR G. ARRUDA - 

OAB:RS-32845

 Neste passo, rejeito o petitório de fl. 87 e, determino a intimação docredor 

para apresentar cálculo atualizado da dívida de forma correta, devendo 

serobservado pela parte, que o valor atualizado da dívida deve sobrevir 

de formadiscriminada, respeitando os juros e correção monetária 

incidentes no rito sumaríssimo,nos termos em que dispõe o artigo 524 do 

Código de Processo Civil c/c enunciado 97 doFONAJE, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção por desídia.Às providências.Aripuanã/MT, 30 

de março de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37735 Nr: 431-35.2010.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SCHIMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE JAROSKEVICS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 431-35.2010.811.0088

Código nº 37735

Exequente: Celso Schimanski

Executado: Paulo Jose Jaroskevics

V I S T O S,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, verbalizada por

Celso Shicmainski em desfavor de Paulo José Jaroskevics, objetivando a 

satisfação da

dívida exequenda, advinda de cheques sem provisão de fundo, no valor 

inicial de R$

2.982,90 (fl. 09/11).

Diante da tentativa infrutífera de penhora online de valores

pertencentes ao executado (fl. 45/46), manifesta-se o exequente 

pugnando pela realização

de pesquisa por meio dos sistemas Infojud/Renajud com intuito de localizar 

bens

móveis/imóveis pertencentes ao executado passiveis de constrição, 

pleiteando pela

inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por fim, 

indicando o valor

atualizado da dívida no montante de R$ 69.930,40 (fls. 83/86).

Em perquira os autos, de um simples passar de olhos pelo cálculo

atualizado da dívida apresentado pelo exequente, verifica-se a presença 

de excesso de

execução, razão porque, a planilha de cálculos deve ser refeita, primeiro 

para que a

atualização se dê a partir dos valores originalmente estabelecidos e não 

com incidência de

juros capitalizados sobre a primeira atualização já feita ao tempo do 

ajuizamento da

execução, e segundo para se adequar à regra do art. 524 do NCPC, isto é, 

indicar índices,

períodos, método de atualização do crédito.

Neste passo, rejeito o petitório de id. 22597428 e, determino a

intimação do credor para apresentar cálculo atualizado da dívida de forma 

correta, devendo

ser observado pela parte, que o valor atualizado da dívida deve sobrevir 

de forma

discriminada, respeitando os juros e correção monetária incidentes no rito

sumaríssimo, nos termos em que dispõe o artigo 524 do Código de 

Processo Civil c/c

enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por 

desídia.

Às providências.

Aripuanã/MT, 31 de março de 2020.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito em Designação

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61871 Nr: 1641-75.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANDRE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o 

fim de: a)CONDENAR o réu EDSON ANDRÉ BATISTA DA SILVA da prática 

do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso 

II, e artigo 155, §4º, inciso I, todos do Código Penal. DEIXO DE CONDENAR 

o réu ao pagamento das despesas processuais, ante a hipossuficiência 

declarada.Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 

68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição 

Federal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59353 Nr: 327-94.2016.811.0100

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12.246, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT 20.303/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restituição do Poder Familiar com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Lucilena Alves de Souza sobre a menor Gabrieli 
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Souza Borges.

No curso do processo, sobreveio informação de que a adolescente veio a 

óbito (ref. 263). Certidão de óbito à ref. 266.

É o relato.

Vieram os autos conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A requerente propôs a presente ação com o propósito de em sede liminar, 

ser concedida a guarda provisória de sua filha e, ao final ser restituído o 

poder familiar sobre a menor Gabrieli Souza Borges.

Entretanto, infelizmente, no curso da demanda, a adolescente veio a óbito.

Assim, constata-se que houve a perda superveniente do objeto desta 

ação.

III – DISPOSITIVO

Isso posto, em razão da superveniente perda do interesse processual, 

EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com esteio no artigo 

485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita à requerente, nos 

termos do art. 98, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, observando a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

 Cumpram-se as demais disposições da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73935 Nr: 2782-61.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSP, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO - 

OAB:24312/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Alimentos c/c Pedido de Fixação de Alimentos 

Provisórios, ajuizada por Lenara Souza Pinto, representada por sua 

genitora Suellen Cristina de Souza em face de Douglas Jakson Colla Pinto.

A inicial foi recebida à ref. 04, onde foram fixados os alimentos provisórios 

e designou-se audiência de conciliação.

O requerido foi citado à ref. 20 e apresentou contestação à ref. 27.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ref. 35).

Aportou aos autos decisão prolatada em Agravo de Instrumento interposto 

pelo requerido, não provendo o recurso (ref. 37).

O requerido apresentou especificou as provas que pretende produzir (ref. 

44).

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que não possui 

provas a produzir e requereu a designação de audiência para oportunizar 

as partes produzirem provas em favor das suas pretensões.

É o relatório.

Pois bem.

Primeiramente, acolho o pedido ministerial retro.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

junho de 2020, às 13:00.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da comarca, 

devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou 

a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 

455 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Diligências necessárias.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000596-14.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HERALDO RODRIGUES ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000596-14.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

REQUERIDO: JOSE HERALDO RODRIGUES ANTUNES Vistos, etc. Trata-se 

de Carta Precatória oriunda do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra/MT. Conforme verifica-se ao id. 24513545, a parte 

autora juntou comprovante de pagamento de diligência. Aportou ao feito 

ofício da Comarca de Tangará da Serra, requerendo conforme 

determinação da Corregedoria-Geral de Justiça o cumprimento da missiva. 

Diante disso, determino que a secretaria CUMPRA integralmente a decisão 

de id. 22394866, a fim de realizar o fiel cumprimento da presente missiva, 

conforme já havia sido ordenado. Advirto a Secretaria que conclusões 

desnecessárias - como essa - apenas atrasam a prestação jurisdicional. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000680-15.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON ROBERTO MORAIS ALVES OAB - PR34667 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA CRISTO (REU)

MARCIO SCHASTALO (REU)

ANDREY BARBOSA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000680-15.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET REU: MARIA DE FATIMA 

CRISTO, MARCIO SCHASTALO, ANDREY BARBOSA DE OLIVEIRA Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos e 

medida liminar proposta por MARLENE DE FÁTIMA DIAVAN FRUET em face 

de MARIA DE FÁTIMA CRISTO e outros. Em decisão de id. 22697851, foi 

designada audiência de justificação prévia. Em audiência realizada, 

verificou-se que a requerente não recolheu diligências do oficial de justiça, 

o que impossibilitou a realização da citação. Diante disso, determinou-se a 

intimação da parte autora, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. A parte autora juntou petição ao id. 27884739, 

requerendo suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, em virtude 

da ação de interdição em trâmite na Comarca de Curitiba/PR. Aportou aos 

autos petição em nome da Vacção Carvalho Duck Advocacia, como 

curador provisório da autora Marlene de Fátima Diavan Fruet, informando 

que foi deferido nos autos eu tramita perante a 22ª Vara Cível de 

Curitiba/PR, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, o 

nomeando como curador provisório. Diante disso, requereu habilitação, 

representado por seus sócios, para regularizar a representação 

processual da interditanda, bem como pugnou pela reabertura de todos os 

prazos processuais já que se findaram, a fim de que possibilite ao curador 

provisório a defesa dos interesses da interditanda e evitar eventuais 

nulidades (id. 28568884). É o relatório. Pois bem. Acolho o pedido retro. 

Para tanto, defiro o pedido de habilitação do curador provisório nos autos. 

Cadastre-se. Ato seguinte, tendo em vista a concessão da reabertura de 

prazo, intime-se a parte requerente, para que se manifeste e requeira o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da 

ação. Após, conclusos. Diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000534-71.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA GEWEHR (REQUERENTE)

E. S. G. (REQUERENTE)

DORALICE DA SILVA GEWEHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000534-71.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: DORALICE DA SILVA GEWEHR, RAQUEL DA SILVA 

GEWEHR, E. S. G. Vistos, etc. Trata-se de pedido de expedição de alvará 

judicial para o levantamento do rendimento mensal e rescisão junto a 

Prefeitura Municipal de Brasnorte/MT do falecido Milton Teomar Gewehr. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a intimação das 

partes requerentes, para que trouxessem aos autos documento idôneo 

que comprove o vínculo laboral do de cujus, a descrição dos valores a 

serem levantados e certidão de dependentes do INSS do de cujus a fim de 

demonstrar inexistência de eventuais herdeiros. Verifica-se que os 

autores juntaram aos autos, os documentos requeridos na cota ministerial 

retro (id. 29252697). É o relatório. Diante do teor dos documentos retro, 

abra-se vistas ao Ministério Público, para que se manifeste e/ou requeira o 

que melhor lhe aprouver. Após, conclusos. Diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000678-45.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MAXIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS SABINO TOLENTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000678-45.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: MARCIA MARIA MAXIMO REQUERIDO: MATIAS SABINO 

TOLENTINO Vistos, etc. Cuida-se de requerimento de inventário ajuizado 

por MARCIA MARIA MAXIMO, na condição de companheira supérstite, 

objetivando a partilha dos bens deixados por MATIAS SABINO 

TOLENTINO. Em síntese, a requerente narra que conviveu em união 

estável com o falecido desde o final de 2016 e que este não deixou 

herdeiros, mas deixou bens. Houve recebimento da inicial e nomeação da 

autora como inventariante. Aportou ao feito impugnação à abertura do 

inventário e à nomeação da requerente como inventariante. Pois bem. É 

cediço que a legislação processual civil legitima o companheiro supérstite 

ao requerimento de inventário e de partilha (art. 616, inciso I, CPC/2015). 

No entanto, não basta a mera alegação da existência de união estável, 

devendo tal fato ser, necessariamente, provado no ato do ajuizamento do 

inventário por meio de escritura pública assinada por ambos os 

conviventes antes do falecimento de um deles ou por meio de declaração 

judicial da existência da união estável. Outros documentos, tais como 

declarações de testemunhas e fotografias, podem até serem utilizados 

como indício de prova para instruir uma possível ação que vise o 

reconhecimento de união estável post mortem, mas não são hábeis, de 

forma alguma, para fins de comprovação da efetiva existência da união 

estável, ainda mais de forma incidental em inventário. Aliás, registre-se 

que o inventário é um procedimento meramente homologatório, não se 

prestando a averiguar questões complexas que demandam dilação 

probatória (art. 612, CPC/2015), assim, se não houver escritura pública 

lavrada por ambos reconhecendo a alegada união estável, deverá a 

requerente utilizar das vias ordinárias para obter uma declaração judicial 

nesse sentido, pois do contrário não pode ser considerada parte legítima 

para requerer a abertura do procedimento do inventário. Posto isso, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a requerente junte aos 

autos escritura pública lavrada por ambos reconhecendo a alegada união 

estável, acaso já existente antes do óbito do alegado companheiro, ou 

declaração judicial nesse sentido, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do NCPC. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000172-69.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

STEVANATO MOTA E PAULA MOTA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

1000172-69.2019.8.11.0100. EXEQUENTE: STEVANATO MOTA E PAULA 

MOTA LTDA - ME EXECUTADO: THAIS FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. 

Cite-se a parte executada, para, no prazo de três dias, efetuar o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se mandado de citação ou carta precatória, conforme for o 

caso. 1.1 Conste no mandado que no prazo de quinze dias, reconhecendo 

o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento 

do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

a parte executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça 

deverá indagar a parte executada se existe proposta de acordo (art. 154, 

VI, NCPC). 1.3 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada, ressaltando-se que “A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente” (art. 829, par. 2º). Anoto que, caso a penhora e a avaliação 

recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte executada também deverá ser 

intimado de tais atos, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens, nos termos do art. 842, do NCPC. 1.4 A parte exequente 

deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá na 

primeira oportunidade requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 

240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato junto à Junta Comercial 

ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 Registre-se que a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria, a expedição de 

certidão nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos 

no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá à parte 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando nos autos no prazo de dez dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento voluntariamente e tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça 

a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à 

penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as 

diligências necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de 

minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 2.1. Resultando 

positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema Bacenjud, ou 

penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). Anoto que 

não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a 

teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 20:00, 

observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e em 
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conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 Intimem-se. Demais 

diligências necessárias. Brasnorte, 14 de maio de 2019. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-54.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

STEVANATO MOTA E PAULA MOTA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

1000173-54.2019.8.11.0100. EXEQUENTE: STEVANATO MOTA E PAULA 

MOTA LTDA - ME EXECUTADO: VANESSA SILVA OLIVEIRA Vistos. 1. 

Cite-se a parte executada, para, no prazo de três dias, efetuar o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se mandado de citação ou carta precatória, conforme for o 

caso. 1.1 Conste no mandado que no prazo de quinze dias, reconhecendo 

o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento 

do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

a parte executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça 

deverá indagar a parte executada se existe proposta de acordo (art. 154, 

VI, NCPC). 1.3 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada, ressaltando-se que “A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente” (art. 829, par. 2º). Anoto que, caso a penhora e a avaliação 

recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte executada também deverá ser 

intimado de tais atos, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens, nos termos do art. 842, do NCPC. 1.4 A parte exequente 

deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá na 

primeira oportunidade requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 

240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato junto à Junta Comercial 

ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 Registre-se que a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria, a expedição de 

certidão nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos 

no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá à parte 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando nos autos no prazo de dez dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento voluntariamente e tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça 

a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à 

penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as 

diligências necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de 

minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 2.1. Resultando 

positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema Bacenjud, ou 

penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). Anoto que 

não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a 

teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 20:00, 

observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e em 

conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 Intimem-se. Demais 

diligências necessárias. Brasnorte, 14 de maio de 2019. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-12.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR NELSO MOMBACH EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GALEANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010349-12.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ARTHUR NELSO MOMBACH 

EIRELI - EPP REQUERIDO: PAULO GALEANO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. A parte Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência. Nesse 

sentido: “ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida.” (TJMT – TR – RI 

nº 691038920158110001/2016 – j. 19/10/2016 - DJE 19/10/2016) Isto 

posto, com fundamento no art. 51, I, e §2º, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

28/FONAJE c.c. art. 334, §8º, do CPC, reconheço a contumácia para 

condenar a parte Reclamante: a) no pagamento das custas processuais, 

não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito; e, b) em multa de 2% (dois 

por cento) sobe o valor da causa, em favor do Estado, extinguindo o feito, 

sem julgamento de mérito. Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 

(três) salários mínimos, a multa acima fixada (item “b”), será calculada 

sobre esse teto (três salários mínimos), nos termos do art. 81, §2º, do 

CPC. Fica revogada, eventual decisão antecipatória já deferida. Sem 

honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se, intimem-se e oficie-se à Procuradoria Geral do Estado dando 

conhecimento da condenação, bem como, registre-se em Secretaria. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000465-39.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PAPELARIA MULTISHOP LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 1000465-39.2019.8.11.0100 Reclamante: Papelaria Multishop 

Ltda. - ME Reclamada: SCC - Sistema de Consulta de Crédito Ltda. - EPP 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição 

inicial ter contratado os serviços de consulta (CPF CREDNET SERASA) da 

Reclamada, bem como, que sempre promoveu o pagamento de faturas 

representadas pelos valores de R$ 130,00 a R$ 200,00. No entanto, a 

Autora relatou que, após promover o pagamento da fatura de janeiro/19, 

constatou que lhe foi cobrado o valor de R$ 121,20, referente a um 

serviço não contratado (SCORE SERASA PROMOCIONAL). A Postulante 

ressaltou que, em março/19, mais uma vez foi cobrada (R$ 254,80 e R$ 

10,50) por serviços que, além de não terem sido contratados, igualmente 

não foram utilizados. A Reclamante relatou que, apesar de ter contatado a 

Reclamada para resolver a questão, não obteve sucesso, motivo pelo 
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qual, a fim de evitar a negativação de seu CNPJ, promoveu o pagamento. 

A Demandante destacou que, para sua surpresa, em abril/19 novamente 

lhe foram cobrados valores (R$ 200,20) por serviços não contratados, 

contudo, desta vez, se recusou a efetuar o pagamento, o que acabou 

culminando com a sua negativação junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada esclareceu que 

contrata apenas com pessoas jurídicas que se utilizam da base de dados 

do “SERASA S/A”, bem como, que segundo previsão registrada no 

contrato firmado entre as partes, a Reclamante detinha conhecimento 

sobre a possibilidade de surgimento de novas opções consultas e que, a 

partir do momento em que fosse realizada a primeira consulta, estaria 

aderindo às novas condições contratuais e aceitação do preço cobrado 

sem aviso prévio. A Reclamada sustentou que apenas exerceu o seu 

direito de credora, bem como, que não praticou nenhum ato ilícito, razão 

pela qual, entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 22257226 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada 

DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento a todo o acervo documental protocolizado nos autos, tenho 

que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Da exegese 

da narrativa fática inserta na peça vestibular, verifica-se que a 

Reclamante conscientemente optou por não promover o pagamento da 

famigerada fatura correspondente ao mês de abril/2019, o que, por si só, 

demonstra que a cobrança/inserção creditícia realizada a pedido da 

Reclamada apenas refletiu o exercício de seu direito de credora. Embora a 

Reclamante tenha ventilado que não chegou a contratar o serviço 

denominado “SCORE SERASA (PROMOCIONAL)”, o instrumento contratual 

protocolizado junto à defesa demonstrou que, no momento em que os 

litigantes formalizaram vínculo jurídico, a empresa Autora não só foi 

devidamente cientificada sobre a possibilidade de “novas opções de 

consulta” surgirem durante a vigência do contrato, como também, 

igualmente detinha ciência de que a primeira consulta do novo serviço 

implicaria na sua adesão e ainda, concordância com o valor cobrado. 

Nesse sentido, oportuno transcrever o que resta disposto na cláusula 2ª, 

parágrafo quarto, do contrato anexo ao Id. nº 25684456: “Cláusula 2ª – 

(...) Parágrafo Quarto – A CONTRATANTE está ciente que novas opções 

de consultas podem surgir após a formatação deste contrato, assim como 

os preços e suas novas condições, que será informada na primeira 

consulta realizada pelo CONTRATANTE, ficando assim formatado que a 

partir do momento que for realizada a primeira consulta, para todo e 

qualquer efeito de direito, a sua adesão às novas condições contratuais e 

aceitação do preço cobrado sem aviso prévio.”. (Destaquei). Embora o 

documento apresentado pela Reclamada se trate de um contrato de 

adesão (ou seja, aquele cujas cláusulas foram elaboradas sem a 

participação da parte contratante), a princípio não verifico nenhuma 

abusividade nas disposições contidas no referido instrumento, tanto é que 

a Reclamante (a maior interessada em apontar eventual abusividade) 

sequer se dignou em impugná-lo. Ademais, em que pese a aparente 

irresignação da Reclamante, bem como, o fato da mesma ter alegado que 

não chegou a usufruir dos serviços supostamente “não contratados”, 

tenho que tal argumento não detém nenhuma verossimilhança, pois, 

segundo consta das informações registradas na fatura de abril/2019, o 

famigerado serviço “SCORE SERASA (PROMOCIONAL)” foi utilizado 22 

vezes. Outrossim, não se pode olvidar que, segundo informações 

prestadas pela própria Demandante, a mesma promoveu o pagamento das 

faturas vencidas em janeiro e março/2019 (as quais igualmente 

registraram a cobrança de serviços “não contratados”), no entanto, a 

mesma não comprovou ter realizado nenhuma reclamação perante à Ré 

(nos referidos meses), tampouco que chegou a questionar tal fato por 

intermédio do PROCON, o que fragiliza sobremaneira a tese inaugural. Com 

o protocolo da contestação, entendo que cabia à Reclamante refutar 

pontualmente todas as considerações e provas vinculadas à defesa, ônus 

este do qual não se desincumbiu, pois, deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar a sua impugnação, transmutando o seu silêncio em 

aquiescência tácita com toda a tese defensiva. Portanto, restando 

documentalmente comprovado que a Reclamante detinha conhecimento 

prévio acerca da possibilidade de surgirem novos meios de consulta 

durante a vigência do instrumento (tanto é que, reitero, a mesma 

quedou-se inerte em impugnar os argumentos defensivos), bem como, que 

o questionado serviço “SCORE SERASA (PROMOCIONAL)” foi 

abundantemente utilizado nos meses de janeiro (17 consultas), março (28 

consultas) e abril/2019 (22 consultas), entendo que não há como ser 

reconhecida a prática de qualquer ato ilícito, pois, diante do incontroverso 

inadimplemento incorrido pela parte Autora, a Reclamada apenas exerceu 

o seu regular direito de cobrança (artigo 188, I, do Código Civil), o que, por 

corolário, compromete o acolhimento das pretensões indenizatórias 

iniciais. Visando amparar as sucintas considerações registradas no 

presente pronunciamento jurisdicional, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência oriunda do TJBA: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO. Comprovada a validade da contratação através da 

documentação colacionada pelo apelado e não impugnada pela apelante, a 

negativação em razão da inadimplência, configura exercício regular do 

direito. Recurso não provido. (TJ-BA - APL: 05425649420158050001, 

Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 05/06/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, considerando que 

a Reclamada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório 

previsto pelo artigo 373, II, do CPC (o que inclusive foi fortalecido pela 

inércia da empresa Autora em protocolizar a sua impugnação), entendo 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar a 

improcedência da lide. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos 

do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, REVOGO a 

decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 22257226. Por fim, DETERMINO 

que os valores consignados judicialmente (Id. nº 22214328) sejam 

liberados em favor da Reclamante (mediante o prévio fornecimento dos 

dados bancários), cabendo a mesma promover o pagamento da fatura de 

abril/2019 diretamente à Reclamada. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-09.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000090-09.2017.8.11.0100 Reclamante: Marileide da Silva 

Rocha Reclamada: Telefônica Brasil S.A. SENTENÇA Vistos etc. Da 

exegese dos andamentos processuais, verifica-se que, após a 

Reclamante ter postulado pelo “Cumprimento da Sentença” (Id. nº 

27707247), restou protocolizada nos autos uma minuta demonstrando que 

os litigantes compuseram amigavelmente acerca do objeto do litígio (Id. nº 

28928461). A meu ver, após prévia análise das disposições contidas na 

minuta de acordo supracitada, não subsistem obstáculos passíveis de 

impedir a homologação da avença. Dispositivo: Diante do exposto, com 

respaldo no artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o acordo 

noticiado nos autos e, conseguintemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Nos 

termos do Enunciado 12, Fonaje-MT, dispenso a intimação das partes. 

Arquive-se. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-36.2012.8.11.0100
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Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010102-36.2012.8.11.0100 Exequente: FBM Comércio de 

Materiais de Construção Ltda. - EPP Executada: Zilda da Conceição 

Prestes - ME SENTENÇA Vistos, etc. Consoante se extrai dos andamentos 

processuais, as partes compuseram a lide amigavelmente em sessão 

conciliatória (Id. nº 8976261), bem como, o acordo restou devidamente 

homologado por este juízo (Id. nº 8976263). No entanto, devido ao 

descumprimento incorrido pela Executada, a Exequente deu início à fase 

de “Cumprimento de Sentença”. Não obstante os esforços despendidos 

para tentar localizar a Executada, o Oficial de Justiça deste juízo não 

logrou êxito, o que restou devidamente certificado nos autos (Id. nº 

26021815). Pois bem, apesar de a parte Exequente ter postulado pela 

“desistência” do feito (Id. nº 29220192), convém alvitrá-la que os 

presentes autos se encontram em fase de “Cumprimento de Sentença” e, 

diante da ausência de localização da parte devedora, com a devida vênia, 

entendo que o fundamento do pedido de extinção dos autos encontra-se 

previsto no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Segue abaixo transcrito o 

referido dispositivo legal: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, com 

amparo nas sucintas considerações alhures mencionadas, ainda que por 

fundamentação diversa daquela pretendida pela Exequente, tenho que 

outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o 

presente feito. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte 

Autora por sua patrona. Dispenso a intimação da empresa Executada, 

pois, além de não estar sendo patrocinada por nenhum advogado, restou 

certificado nos autos que a mesma não foi localizada. Daiane Marilyn Vaz 

Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-03.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº: 1000642-03.2019.8.11.0100 Reclamante: Roque Lima da 

Silva Reclamada: OI S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Consoante se extrai da manifestação anexa ao Id. nº 24375855, 

verifica-se que, antes mesmo de ser realizada a sessão de conciliação, o 

Reclamante já havia postulado pela desistência do prosseguimento do 

feito. Embora a operadora Ré tenha sido devidamente citada (chegando o 

seu patrono a se habilitar nos autos), entendo que não subsiste nenhuma 

necessidade de intimá-la para se pronunciar especificamente acerca do 

pedido de desistência. Nesse sentido, oportuno transcrever o que resta 

disposto no Enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados 

Especiais): “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, em não havendo indícios de litigância de má-fé por parte do 

Demandante, tenho que outro caminho não a ser trilhado por este juízo, 

senão homologar o pedido de desistência anteriormente formulado nos 

autos. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no Enunciado nº 90 do 

FONAJE c/c artigo 485, VIII, do CPC/2015, HOMOLOGO a desistência da 

ação e, consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A 

RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-19.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SCHMOLLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010172-19.2013.8.11.0100 Reclamante: Giovani Schmoller 

Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Consoante se extrai da manifestação vinculada ao 

Id. nº 30989727, verifica-se que os litigantes compuseram amigavelmente 

acerca do objeto do litígio. A meu ver, após prévia análise das disposições 

contidas na minuta de acordo supracitada, não subsistem obstáculos 

passíveis de impedir a homologação da avença. Dispositivo: Diante do 

exposto, com respaldo no artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o 

acordo noticiado nos autos e, conseguintemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Nos termos do Enunciado 12, FONAJE-MT, dispenso a intimação 

das partes. Arquive-se. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-54.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000464-54.2019.8.11.0100 Reclamante: Humberto Luiz Borges 

Reclamadas: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. (1ª Reclamada) e 

Global Express Assistência Técnica Ltda. - EPP (2ª Reclamada) 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do 

CPC/2015). Fundamento e decido. Das preliminares: - Da incompetência 

territorial – Ausência de comprovante de residência: Em que pesem as 

considerações preliminares apresentadas pela 1ª Reclamada (Id. nº 

22263073), entendo que as mesmas não comportam acolhimento, pois, 
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basta uma simples análise da “Nota Fiscal” anexa à exordial para se 

atestar que o Reclamante reside nesta Comarca. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da ilegitimidade passiva: Não obstante ambas as 

Reclamadas tenham sustentado a necessidade de ser reconhecida a 

ilegitimidade passiva da empresa responsável pela “assistência técnica”, 

tenho que os argumentos apresentados, com a devida vênia, devem ser 

rechaçados. Conforme se extrai da exposição fática, bem como, dos 

pedidos formulados na inicial, o Reclamante almeja ser indenizado não só 

pelo fato do produto/serviço, como também, pelo vício (e 

conseguintemente, ausência de reparo por parte da empresa responsável 

pela assistência técnica) apresentado pelo celular. Além disso, convém 

alvitrar às Reclamadas que o diploma consumerista ampliou o campo de 

incidência da responsabilidade civil, pois, não se limitou ao fornecedor 

ligado diretamente ao evento danoso, mas sim, a toda a cadeia de 

fornecedores (artigos 18 e 20 do CDC), motivo pelo qual, entendo ser 

prematuro o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da 2ª 

Reclamada. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da 

incompetência do Juizado Especial Cível: Por fim, consigna-se que ambas 

as Rés defenderam a necessidade de ser realizada uma prova pericial no 

aparelho celular do Reclamante (a fim de investigar a origem do suposto 

vício narrado). No entanto, por entenderem que a complexidade da 

referida prova não está em harmonia com os princípios do Juizado 

Especial, as Reclamadas postularam para que o processo fosse extinto 

sem a resolução do mérito. Inobstante todos os fundamentos 

apresentados pelas Rés, tenho que os mesmos devem ser igualmente 

refutados, pois, consoante se extrai do “PARECER TÉCNICO” apresentado 

nos autos pelos litigantes, não subsistem dúvidas de que o aparelho 

celular já foi devidamente submetido a uma avaliação pericial. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante esclareceu 

na petição inicial que, na data de 28/12/2016, adquiriu um aparelho celular 

“SAMSUNG GALAXY S7 EDGE”, mediante o pagamento da importância de 

R$ 3.999,00. O Postulante alegou que, após 60 dias de uso, o aparelho 

simplesmente desligou, motivo pelo qual, procurou a revendedora para fins 

de encaminhar o bem à assistência técnica (2ª Reclamada). O Autor 

relatou que, ao ser analisada a sua solicitação, a 2ª Reclamada excluiu a 

garantia do celular, sob o fundamento de que o IMEI seria divergente e que 

o produto teria sido submetido a uso anormal. O Demandante destacou 

que o produto não sofreu nenhum tipo de queda, bem como, que o 

aparelho enviado à garantia foi o mesmo recebido no ato da aquisição e 

ainda, que se ocorreu alguma troca de aparelho, tal fato ocorreu na 

própria assistência técnica. Por entender que os fatos acima mencionados 

lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação (Id. nº 

22263073), no tocante ao mérito, a 1ª Reclamada sustentou que o produto 

do Autor foi encaminhado para a assistência técnica em 27/03/2017, bem 

como, que após a análise, constatou-se que o aparelho se encontrava 

com o IMEI (ou seja, o número que identifica cada parelho celular) 

divergente, o que, nos termos da política da fabricante, trata-se de uma 

causa excludente da garantia. A 1ª Postulada destacou ser impossível lhe 

atribuir alguma responsabilidade pelo ocorrido, pois, o aparelho saiu da 

fábrica com a informação do IMEI e ainda, em perfeito estado de 

funcionamento. Por fim, a 1ª Ré defendeu que inexistem danos morais a 

serem indenizados, motivo pelo qual, postulou pela improcedência da lide. 

Ao protocolizar a sua defesa (Id. nº 22169797), a 2ª Reclamada sustentou 

que todo o processo para análise e reparo do produto do Reclamante foi 

efetuado dentro do prazo previsto na legislação, não havendo qualquer 

tipo de falha por parte da assistência técnica. A 2ª Ré relatou que, da 

análise técnica do aparelho, o profissional constatou que o bem foi 

submetido a uso anormal e que o IMEI apresentava divergência. A 2ª 

Reclamada esclareceu que a divergência do IMEI ocasionou a exclusão da 

garantia, bem como, que nestes casos o reparo fica condicionado à 

autorização do cliente, o que foi recusado pelo consumidor. A 2ª 

Demandada defendeu a inexistência de responsabilidade da assistência, 

bem como, o descabimento da pretensão indenizatória por danos morais, 

razão pela qual, pugnou para que a demanda fosse julgada improcedente. 

Inicialmente, convém alvitrar que, embora se trate de um direito básico 

inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova não deve 

ser interpretada de forma absoluta, a ponto de eximir a pessoa do 

Reclamante da obrigação de apresentar ao juízo provas mínimas acerca 

dos fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). 

Nesse sentido, segue abaixo uma jurisprudência do TJRO: “Apelação 

cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão 

do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental protocolado nos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Não obstante todo o inconformismo 

evidenciado pela parte Autora, entendo que o mesmo, com a devida vênia, 

não detém nenhum fundamento. Da exegese da “Nota Fiscal” emitida no 

ato da aquisição do celular (documento anexo ao Id. nº 20963442), 

verifica-se que número de série do aparelho é identificado por 

“358506071010841”. Todavia, conforme se verifica no “PARECER 

TÉCNICO” emitido pela assistência técnica (documento este que, reitero, 

foi apresentado nos autos por todos os litigantes), o aparelho não só foi 

excluído da garantia, como também, a causa determinante de tal fato foi 

justamente a constatação de divergência do número do IMEI 

(352204/08/248444/7). Ademais, extrai-se da “Política de Garantia” da 

fabricante (documento anexo ao Id. nº 22263080) que, uma das 

possibilidades de exclusão da garantia ocorre justamente quando o 

produto apresenta seu número de série adulterado. A fim de corroborar a 

fundamentação acima, segue colacionado, ipsis litteris, o disposto na 

mencionada “Política de Garantia”: “Itens excluídos desta Garantia (legal e 

adicional) A garantia não cobre: (d) Produtos que tenham tido o número de 

série removido, adulterado ou tornado ilegível;”. (Destaquei). 

Concatenando a disposição supra ao caso em comento, bem como, não 

subsistindo nenhuma dúvida acerca da adulteração do número de série do 

aparelho celular do Reclamante (o que, conforme mencionado alhures, 

pode ser facilmente aferido por meio de comparação do número existente 

na “Nota Fiscal” e daquele constatado pelo “Parecer Técnico”), tenho 

plena convicção de que as Reclamadas não incorreram em nenhuma 

irregularidade ao negar o reparo do bem. Ainda que a inequívoca alteração 

do número do IMEI não tenha sido efetuada pela pessoa do Reclamante, 

certamente alguém o fez e, por corolário, tal situação é determinante para 

fins de reconhecimento da exclusão da responsabilidade de ambas as 

Reclamadas (artigos 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, ambos do CDC). Com o 

protocolo das contestações, cabia ao Reclamante ter refutado 

pontualmente todos os argumentos e provas apresentadas pelas 

Reclamadas, ônus este do qual não se desincumbiu, pois, deixou 

transcorrer in albis o prazo para protocolizar a sua impugnação, 

transmutando o seu silêncio em aquiescência tácita com toda a tese 

defensiva. Portanto, restando inequívoca a adulteração do IMEI do 

aparelho celular do Reclamante, bem como, que segundo previsão 

expressamente contida na “Política de Troca” da fabricante, o referido fato 

culmina na exclusão da garantia do bem (o que não foi objeto de 

impugnação por parte do consumidor), entendo que não há como ser 

reconhecida falha na prestação dos serviços, tampouco a prática de 

qualquer ilícito por parte das Reclamadas. Visando fortalecer a sucinta 

exposição contida no presente pronunciamento, segue colacionada, por 

analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. LAUDO 

TÉCNICO QUE APONTA PARA O USO INAQUEADO PELO AUTOR. PERDA 

DA GARANTIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS 

CONFIGURADA. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008169278 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de 

Julgamento: 17/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, considerando que as Reclamadas se desincumbiram 

satisfatoriamente do ônus probatório previsto pelo artigo 373, II, do 

CPC/2015 e o Reclamante, por sua vez, desleixadamente optou por não 

protocolizar a sua impugnação (não fazendo absolutamente nenhuma 

questão de produzir provas aptas a respaldar a tese inaugural), entendo 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar a 

improcedência da lide. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Sem custas processuais e honorários 
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advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com amparo no que preconiza o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000053-49.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MOREIRA DA SILVA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 05 de outubro de 2017, 

às 12:15 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-83.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANTONIA DA COSTA TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 06 de maio de 2019 , às 12h 00min (horário de 

Cuiabá/MT). Campinápolis/MT, 13 de março de 2019. PRISCYLLA MURZIN 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97055 Nr: 1799-93.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA DIAS NUNES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do 

CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96543 Nr: 1515-85.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIRTON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do 

CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96327 Nr: 1439-61.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Iori - OAB:OAB-MT 7.865

 Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa.

2. Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 600, § 4º do CPP.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 16 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000280-95.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA MOTA HERCIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Presentes estão os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes 

são legítimas e estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, 

nulidades a serem reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro 

saneado o processo. 2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, 

os seguintes: A) saber se a parte autora exerceu atividade rurícula; B) o 

período de carência exigido. 3. As partes ficam cientes de que poderão 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 01 de julho de 2020, às 13:00 horas. 4.1 Intime-se a parte Autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 4.2 As partes deverão apresentar o rol de 
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testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca bem como o depoimento pessoal da parte Autora, devendo 

ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a 

testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 

do CPC. 5. Intimem-se. 6. Diligências necessárias. Cláudia, 16 de abril de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000132-84.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO TRAJANO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Presentes estão os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes 

são legítimas e estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, 

nulidades a serem reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro 

saneado o processo. 2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, 

os seguintes: A) saber se o de cujus exerceu atividade rurícula; B) o 

período de carência exigido; C) dependência econômica do de cujus. 3. As 

partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 4. Designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 01 de julho de 2020, às 13:30 

horas. 4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 4.2 As partes 

deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, 

sob pena de PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados 

informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e 

local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação 

deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado 

no tocante à intimação da testemunha importa na desistência da inquirição 

(art. 455, § 3º, CPC). 4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas 

arroladas fora da comarca bem como o depoimento pessoal da parte 

Autora, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que 

arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do 

artigo 455 do CPC. 5. Intimem-se. 6. Diligências necessárias. Cláudia, 16 de 

abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000130-17.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA TEREZINHA CUETIKI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Presentes estão os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes 

são legítimas e estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, 

nulidades a serem reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro 

saneado o processo. 2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, 

os seguintes: A) saber se o de cujus exerceu atividade rurícula; B) o 

período de carência exigido; C) dependência econômica do de cujus. 3. As 

partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 4. Designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 01 de julho de 2020, às 14:00 

horas. 4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 4.2 As partes 

deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, 

sob pena de PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados 

informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e 

local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação 

deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado 

no tocante à intimação da testemunha importa na desistência da inquirição 

(art. 455, § 3º, CPC). 4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas 

arroladas fora da comarca bem como o depoimento pessoal da parte 

Autora, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que 

arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do 

artigo 455 do CPC. 5. Intime-se a parte autora para acostar aos autos a 

decisão na via administrativa, no prazo de 05 (cinco) dias. 6. Diligências 

necessárias. Cláudia, 16 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-52.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BILIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000257-52.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial. 2. Defiro, por ora, os benefícios da Justiça Gratuita. 3. 

Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, 

subscrito pelo Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário 

da PF/MT e Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. 4. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183). 5. Diligências necessárias. Cláudia, 16 

de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000442-90.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA D AJUDA LIMA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Presentes estão os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes 

são legítimas e estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, 

nulidades a serem reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro 

saneado o processo. 2. Fixo como pontos controvertidos, genericamente, 

os seguintes: A) saber se o de cujus exerceu atividade rurícula; B) o 

período de carência exigido; C) dependência econômica do de cujus. 3. As 

partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 4. Designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 01 de julho de 2020, às 14:30 
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horas. 4.1 Intime-se a parte Autora para comparecer e prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 4.2 As partes 

deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, 

sob pena de PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados 

informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e 

local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação 

deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado 

no tocante à intimação da testemunha importa na desistência da inquirição 

(art. 455, § 3º, CPC). 4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas 

arroladas fora da comarca bem como o depoimento pessoal da parte 

Autora, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte que 

arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do 

artigo 455 do CPC. 5. Intimem-se. 6. Diligências necessárias. Cláudia, 16 de 

abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000050-24.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DAL CORTIVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR VIECELLI OAB - MT24154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX JOHNY GOMES VIEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar quanto ao retorno negativo da carta 

precatória (id. 20207857), requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010160-02.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RISSI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILSON MENDES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de 

Justiça (id. 16804007), requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010213-80.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DEPRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA VIADROSKI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, informar se houve o pagamento do débito ou requerer o 

que de direito, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-20.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar acerca da citação negativa (id. 18839416), 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção do feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010200-81.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO BORTOLUZZI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, considerando o retorno 

negativo do A.R. (ID. 17670081), requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020002-35.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ZBORALSKI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BASINSKI FABRIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção, considerando a devolução negativa do A.R. (id. 

17426072).

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000595-14.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAUNA AGRO LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a efetuar 

pagamento de custas de diligência do Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-79.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO RIBEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

FUNCHAL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000278-79.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:SAULO RIBEIRO 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ARNOLD POLO 

PASSIVO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Colniza - Sala de Conciliação Data: 03/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA DOS CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR RESIDENCIAL C, COLNIZA - 

MT - CEP: 78335-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-14.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000732-14.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ELIETE OLIVEIRA PEREIRA S E N T E N Ç A Vistos... I 

RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação de busca e apreensão” 

ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional HONDA contra Eliete 

Oliveira Pereira. Narra a Inicial que as partes celebraram contrato de 

financiamento no dia 22.05.2017, sob o número 39205.341.1.1, tendo o 

requerente concedido um crédito ao requerido, que deveria ser pago em 

72 prestações mensais. Em garantia das obrigações assumidas, a 

parte-requerida transferiu em alienação fiduciária um veículo, marca FIAT, 

modelo UNO WAY 1.0, chassi n.º 9BD195A6ZF0674427, ano de 

fabricação 2015 e modelo 2015, cor BRANCO, placa QBH8754, renavam 

01048275253. Todavia, afirma-se que o requerido não cumpriu as 

obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações 

vencidas a partir de 24.12.2018, tendo sido constituído em mora através 

de notificação extrajudicial. Determinada a emenda à Inicial para que fosse 

juntada aos autos a interpelação válida da parte-requerida, a parte-autora 

peticionou argumentando a validade da constituição em mora realizada 

através do protesto por edital, requerendo, portanto, a concessão da 

liminar pretendida. Estas eram as informações existentes, estando o 

processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO De início, constata-se que o 

Contrato com Cláusula de Alienação Fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, conforme se verifica pelos documentos. 

Todavia, verifica-se que, mesmo aditando a Inicial, a mora da 

parte-requerida não foi devidamente comprovada. Pois bem. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, em se 

tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de 

protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor -, 

sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal. Neste 

sentido, extraem-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NÃO 

RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O tribunal local decidiu de acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de 

recebimento (AgRg no AG nº 1.315.109/RS, Quarta Turma, Rel. o Min. Raul 

Araújo, DJe 21/3/2011). 2. Ao declarar a falta de recebimento da 

notificação do devedor, o acórdão recorrido o fez com base na 

apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável rever 

tais conclusões em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 491.676/PR, 

Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 11/9/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, 

a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o 

entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de 

constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser 

apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 512.316/RS, Relator o Ministro 

Luis Felipe Salomão, DJe de 1º/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a 

constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que 

não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. Conclusão da Corte local 

que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação 

da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 

467.074/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/9/2014). Contudo, é 

admitido que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título 

por edital, desde que, evidentemente, sejam esgotados todos os meios de 

localização do devedor. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR 

EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora 

constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se 

configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. 2.- A jurisprudência desta Corte 

considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, 

desde que comprovado nos autos que foram esgotadas todas as 

tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu, conforme 

consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp n. 368.734/SC, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe 10/10/2013). 

A nova redação do art. 2°, §2º, do Decreto Lei 911/69 (alterado pela Lei 

13.043/14), dispõe que a comprovação da mora pode se dar por carta 

registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura 

do aviso seja do próprio devedor. No presente caso, a demonstração de 

prévia constituição de mora da parte-requerida não aconteceu nos autos, 

já que a notificação extrajudicial não foi recebida por ela, tendo em vista 

que, ao analisar os documentos, percebe-se pelo AR que a referida 

notificação foi devolvida ao remetente. Quanto ao documento de 

Instrumento de Protesto expedido pelo Cartório do 2º Ofício de Cotriguaçu, 

ressalta-se, novamente, que não ficou comprovado nos autos que foram 

esgotadas todas as tentativas para a localização da parte-requerida. 

Assim, reputam-se inválidos os documentos juntados, considerando que a 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. Essa é a atual linha de raciocínio do e. TJMT, 

consoante arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA 

DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO 

- INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 
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em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). Sendo a parte devidamente 

intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu 

cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (Ap 157343/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA 

PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (Ap 

146155/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL MAIS DE UM ANO APÓS ESSA TENTATIVA - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (Ap 

144523/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). Portanto, não há falar em preenchimento do requisito objetivo 

para a procedibilidade da Busca e Apreensão. III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, ARQUIVAR os autos. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000402-17.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000402-17.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

FRANCISCO SANTOS DA SILVA S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO 

Trata-se de Petição intitulada “Busca e apreensão com pedido liminar” 

ajuizada pelo Banco BRADESCO Financiamentos S.A. contra Francisco 

Santos da Silva. Narra a Inicial que as partes celebraram contrato de 

financiamento no dia 09.02.2018, sob o número 2902610884, tendo o 

requerente concedido um crédito ao requerido, que deveria ser pago em 

48 prestações mensais, cujo vencimento final estava previsto para o dia 

28.02.2022. Em garantia das obrigações assumidas, a parte-requerida 

transferiu, em alienação fiduciária, um veículo, marca RENAULT, modelo 

LOGAN EXPRESSION M. 1.6 8V EAS, ano/modelo 2014/15, cor branco, 

chassi 93Y4SRD64FJ480728, placa QBC-8448, renavam 245163776. 

Todavia, afirma-se que o requerido não cumpriu as obrigações 

voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a 

partir de 28.11.2018, tendo sido constituído em mora através de 

notificação extrajudicial. Determinada a emenda à Inicial para que fosse 

juntada aos autos a interpelação válida da parte-requerida, a parte-autora 

peticionou argumentando a validade da constituição em mora realizada 

através do protesto por edital, requerendo, portanto, a concessão da 

liminar pretendida. Estas eram as informações existentes, estando o 

processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO De início, constata-se que o 

Contrato com Cláusula de Alienação Fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, conforme se verifica pelos documentos. 

Todavia, verifica-se que, mesmo aditando a Inicial, a mora da 

parte-requerida não foi devidamente comprovada. Pois bem. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, em se 

tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de 

protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor -, 

sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal. Neste 

sentido, extraem-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NÃO 

RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O tribunal local decidiu de acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de 

recebimento (AgRg no AG nº 1.315.109/RS, Quarta Turma, Rel. o Min. Raul 

Araújo, DJe 21/3/2011). 2. Ao declarar a falta de recebimento da 

notificação do devedor, o acórdão recorrido o fez com base na 

apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável rever 

tais conclusões em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 491.676/PR, 

Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 11/9/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, 

a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o 

entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de 

constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser 

apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 512.316/RS, Relator o Ministro 

Luis Felipe Salomão, DJe de 1º/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a 

constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que 

não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. Conclusão da Corte local 

que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação 

da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 

467.074/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/9/2014). Contudo, é 

admitido que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título 

por edital, desde que, evidentemente, sejam esgotados todos os meios de 

localização do devedor. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR 

EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora 

constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se 

configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. 2.- A jurisprudência desta Corte 

considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, 

desde que comprovado nos autos que foram esgotadas todas as 

tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu, conforme 

consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp n. 368.734/SC, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe 10/10/2013). 

A nova redação do art. 2°, §2º, do Decreto Lei 911/69 (alterado pela Lei 

13.043/14), dispõe que a comprovação da mora pode se dar por carta 

registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura 

do aviso seja do próprio devedor. No presente caso, a demonstração de 

prévia constituição de mora da parte-requerida não aconteceu nos autos, 

já que a notificação extrajudicial não foi recebida por ela, tendo em vista 

que, ao analisar os documentos, percebe-se pelo AR que a referida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 602 de 783



notificação foi devolvida ao remetente (SEM ENTREGA DOMICILIAR). 

Quanto ao documento de Instrumento de Protesto expedido pelo Cartório 

do 2º Ofício de Cotriguaçu, ressalta-se, novamente, que não ficou 

comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a 

localização da parte-requerida. Assim, reputam-se inválidos os 

documentos juntados, considerando que a comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Essa 

é a atual linha de raciocínio do e. TJMT, consoante arestos abaixo 

transcritos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). Sendo a parte devidamente 

intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu 

cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (Ap 157343/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA 

PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (Ap 

146155/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL MAIS DE UM ANO APÓS ESSA TENTATIVA - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (Ap 

144523/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). Portanto, não há que se falar em preenchimento do requisito 

objetivo para a procedibilidade da Busca e Apreensão. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, ARQUIVAR os autos. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000672-41.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CAPELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MERIB DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000672-41.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: ALESSANDRO CAPELINI REQUERIDO: CELSO MERIB DE 

CASTRO S E N T E N Ç A Vistos. I RELATÓRIO Trata-se de Petição 

denominada “Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por 

danos materiais” ajuizada por Alessandro Capelini contra Celso Merib de 

Castro. Em audiência de conciliação realizada pelo CEJUSC, as partes 

transacionaram em relação aos pedidos feitos na Inicial, conforme pode 

ser visto no Termo de Audiência de Conciliação. Estas eram as 

informações existentes, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Analisando o acordo juntado aos autos, o que se tem 

é a necessidade de se verificar a conjugação de dois pontos: licitude e 

plausibilidade do acordo; possibilidade de homologação. Quanto ao 

primeiro ponto, do que se vê, nota-se a completa possibilidade de estarem 

de acordo (transacionarem) sobre o objeto debatido. Não se verificam 

condições absurdas, ilícitas, bem como não se observa desprezo a algum 

direito/dever/ônus de caráter indisponível. Por isso, conclui-se que o 

acordo (transação) é lícito, passível de homologação. A compreensão e 

concordância com a homologação, certamente, pelo prestígio à “rápida 

solução dos litígios”, à “duração razoável do processo”, à “celeridade”, 

vinculados à norma constitucional de conteúdo relevante (art. 5º, LXXVII). 

III DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado 

pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Com isso, JULGA-SE EXTINTO O 

PROCESSO, COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC. Inexistindo disposição pactuada, CONDENAM-SE autor e requerido 

ao pagamento das despesas processuais, de forma igualitária, 

considerando a sucumbência recíproca. RESSALTA-SE que foi deferida a 

“gratuidade da justiça” à parte-autora, razão pela qual o pagamento fica 

com a exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, 

do CPC) Em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, pelo que se 

conseguiu compreender, o patrono da parte-autora se tornou o da 

parte-requerida, descabendo a condenação neste caso. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, 

A R Q U I V A R .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000728-74.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA STEIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000728-74.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: CATIA STEIN 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação 

de execução de quantia certa contra devedor solvente” ajuizada pela 

CCLA do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra Cátia Stein. 

Com a Inicial, documentos. No decorrer da marcha processual, surgiu a 

informação de que a parte-executada realizou o pagamento integral do 

débito exequendo, razão pela qual a parte-exequente requereu a extinção 

do processo, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO Tendo em vista o cumprimento integral 

da obrigação, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

INDEFERE-SE o requerimento de isenção de custas, haja vista que a 

legislação indicada (nº. 3.896/16) se trata de uma Lei Estadual (Rondônia), 

tendo vigência apenas naquele Estado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

fixados em 10% sobre o valor da causa. CONDENA-SE a parte-executada 

ao pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais. III 
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DELIBERAÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, 

A R Q U I V A R .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000259-28.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA INES CARTORIO 2 OFICIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000259-28.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: JOSE DE SOUSA DA CONCEICAO REQUERIDO: SANTA 

INES CARTORIO 2 OFICIO Vistos... I DO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL 

Intimado, o Ministério Publico requereu o depoimento pessoal da autora e a 

intimação da requerente para que arrole testemunhas. II SANEAMENTO 

Salienta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356 do 

CPC), por haver necessidade de atividade probatória. Sendo assim, 

delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a 

atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras serem 

apontadas): Ø As próprias questões de mérito. Por isso, SANEADO está o 

processo (art. 357 do CPC). Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 

249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o 

dia 20/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

DEIXA-SE de designar audiência no momento. Desta forma, os autos 

permanecerão em Secretaria até nova determinação. IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS Portanto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes para ciência; 

2. MANTER o processo em Secretaria até nova determinação. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000283-56.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LIMA ROCHA DO AMARAL (REQUERENTE)

IUNES ALVES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA CAROLINE BELTRAMINI OAB - MT21094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000283-56.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: IUNES ALVES DO AMARAL, CRISTIANE LIMA ROCHA DO 

AMARAL REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de 

requerimento visando à homologação de acordo realizado entre IUNES 

ALVES DO AMARAL E CRISTIANE LIMA ROCHA DO AMARAL, tendo como 

objeto a guarda, visitas e alimentos referentes P. G. R. A. e P. R. do A., 

bem como em relação ao divórcio das partes. Depreende-se da Inicial que 

os requerentes são casados sob o Regime da Comunhão Parcial de Bens, 

desde 09.09.2000, conforme Certidão de Casamento juntada aos autos. 

Da união nasceram P. G. R. A. e P. R. do A, ambos menores. Narra-se que 

não há bens a serem partilhados. Assim, por Instrumento de Transação 

Extrajudicial, resultante de conciliação, as partes fizeram acordo acerca 

da guarda, visitas, alimentos, despesas extraordinárias e divórcio. Por 

isso é que se requer a homologação do acordo. Em manifestação, o 

Ministério Público foi favorável à homologação do acordo extrajudicial, por 

atender ao melhor interesse das crianças em todos os seus termos. 

Vieram os autos conclusos. II FUNDAMENTAÇÃO II.1 DO DIVÓRCIO 

Necessário esclarecer que a Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o 

parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que passou a ter a 

seguinte redação: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. [...] § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. Pela leitura do dispositivo constitucional transcrito, observa-se 

que para a dissolução do vínculo matrimonial, através da decretação do 

divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de separação de fato e 

afigura-se desnecessária a aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo). 

Assim, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único 

fundamento para a decretação do divórcio é a falência afetiva da relação 

conjugal. No presente caso, ambos os cônjuges manifestaram de forma 

consensual a pretensão de dissolver o vínculo matrimonial. Por conta 

disso, a decretação do divórcio é consequência natural e correta. II.2 DA 

PARTILHA DE BENS As partes informaram que não há bens a serem 

partilhados. II.3 DO NOME DE SOLTEIRA A virago voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, Cristiane Lima Rocha. II.4 DOS ALIMENTOS No caso em 

questão, os requerentes dispensaram o pagamento de pensão alimentícia, 

argumentando que ambos arcam de forma igualitária para os sustento dos 

filhos. II.5 DA GUARDA COMPARTILHADA E VISITAS Inexiste qualquer 

notícia de risco aos menores, o que inclusive retira o caso do raio de 

incidência de boa parte do ECA, ganhando prevalência o Código Civil, 

como, por exemplo, os arts. 1583 e ss. Pelo art. 1583 do Código Civil, 

verifica-se o seguinte: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. § 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um 

só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. § 2º A guarda unilateral 

será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, 

objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 

I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; II – saúde e 

segurança; III – educação. § 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe 

que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Assim, devem 

os genitores comprometem-se a desempenhar o encargo de forma 

satisfatória, compartilhando a tomada de decisões acerca dos menores. 

Pactuou-se que a guarda dos menores será compartilhada, com a 

residência na casa da genitora, tendo o pai o direito de exercer as visitas 

em dias e horários mais convenientes ao interesse das adolescentes, não 

existindo restrição a esse exercício. Logo, considerando que estão 

resguardados os interesses dos menores, não há razão para se opor 

quanto a este ponto do acordo. II.6 DO ACORDO REALIZADO Em relação 

ao que consta no acordo, não se verificam condições absurdas (a ponto 

de se prever o inadimplemento), mas especialmente não se observa 

desprezo ao direito à alimentação dos menores. Por conta disso, a 

homologação é consequência natural e correta. III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e referendado 

pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O 

DIVÓRCIO de IUNES ALVES DO AMARAL E CRISTIANE LIMA ROCHA DO 

AMARAL, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a 

requerente voltar a usar o nome de solteira, qual seja CRISTIANE LIMA 

ROCHA. Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM ANÁLISE DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. DEFERIDA as gratuidades 

“da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das custas pro rata 

(art. 90, §2º, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC). DEIXA-SE de condenar as partes aos 

honorários advocatícios, considerando não ter havido angularização 

processual. No mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes; 2. 

CIENTIFICAR o Ministério Público; 3. Transitada em julgado, se nada for 

requerido: a. EXPEDIR Ofício ao Cartório respectivo para que proceda à 

devida averbação na Certidão de Casamento, inclusive quanto à questão 

do sobrenome (encaminhar a referida certidão juntamente com o ofício, 

BEM COMO CÓPIA DA INICIAL E SENTENÇA); b. Após, ARQUIVAR. 

Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000153-66.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA RICHTER LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR LUIZ ROCHA OAB - SC51793 (ADVOGADO(A))

ARTEMIO RICHTER OAB - 674.544.969-20 (REPRESENTANTE)

JACKSON ALEX VINOTTI OAB - PR92992 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI FRIEDRICH (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000153-66.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: MADEIREIRA RICHTER LTDA REPRESENTANTE: ARTEMIO 

RICHTER REQUERIDO: GEOVANI FRIEDRICH S E N T E N Ç A Vistos... I 

RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c sustação de protesto em caráter liminar” 

ajuizada por Madeireira Richter Ltda contra Giovani Friedrich. Em petição, a 

parte-autora requereu a extinção pela desistência, tendo em vista acordo 

entabulado em outros autos. É, ao que parece, o necessário a ser 

destacado. II FUNDAMENTAÇÃO Diante do requerimento formulado, a 

extinção do processo é medida que se impõe. Outrossim, postula o art. 

485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do mérito quando o Juízo 

homologar a desistência do processo, hipótese que se coaduna ao caso 

em tela. III DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos. CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais. DEIXA-SE de condenar em honorários 

advocatícios, haja vista não haver patrono constituído pela 

parte-requerida. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada 

for requerido, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000153-66.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA RICHTER LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR LUIZ ROCHA OAB - SC51793 (ADVOGADO(A))

ARTEMIO RICHTER OAB - 674.544.969-20 (REPRESENTANTE)

JACKSON ALEX VINOTTI OAB - PR92992 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI FRIEDRICH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000153-66.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: MADEIREIRA RICHTER LTDA REPRESENTANTE: ARTEMIO 

RICHTER REQUERIDO: GEOVANI FRIEDRICH S E N T E N Ç A Vistos... I 

RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c sustação de protesto em caráter liminar” 

ajuizada por Madeireira Richter Ltda contra Giovani Friedrich. Em petição, a 

parte-autora requereu a extinção pela desistência, tendo em vista acordo 

entabulado em outros autos. É, ao que parece, o necessário a ser 

destacado. II FUNDAMENTAÇÃO Diante do requerimento formulado, a 

extinção do processo é medida que se impõe. Outrossim, postula o art. 

485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do mérito quando o Juízo 

homologar a desistência do processo, hipótese que se coaduna ao caso 

em tela. III DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos. CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais. DEIXA-SE de condenar em honorários 

advocatícios, haja vista não haver patrono constituído pela 

parte-requerida. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada 

for requerido, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000445-51.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DREHER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000445-51.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: MANOEL SILVEIRA EXECUTADO: MARCELO DREHER 

Vistos... Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Manoel Siveira contra Marcelo Dreher. Determinou-se a emenda à Inicial, 

tendo em vista que a parte-autora não teria recolhido as custas judiciais e 

a diligência do oficial de justiça, devendo apresentar nos autos os 

respectivos comprovantes. Intimada, apresentou emenda informando que 

já recolheu os valores e requereu a continuidade do feito. É o relato do 

necessário. Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se irregularidade que deve ser sanada. É que apesar de 

emitidas as guias de recolhimento do processo, houve o pagamento 

apenas do valor referente à diligencia do oficial de justiça, estando 

pendente o pagamento das custas. Salienta-se que a parte-autora não 

apresentou os comprovantes, conforme indicado na decisão anterior. 

Ressalta-se que a mencionada guia já se encontra vencida. Portanto, nos 

termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

devendo: 1. EMITIR nova Guia de Recolhimento do Processo, referente às 

custas judiciais e pagá-la, juntando com o respectivo comprovante, sob 

pena de indeferimento da petição inicial; Frisa-se a necessidade de 

atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000451-58.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE NOGUEIRA SAROA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITULO ELEITOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000451-58.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): JANETE NOGUEIRA SAROA REU: TITULO ELEITOR Vistos... A 

parte-autora protocolou petição inicial, sendo determinada sua emenda, 

para que fosse atribuído o valor correto à causa. Intimada, apresentou 

manifestação informando que se trata de área doada pelo INCRA, não 

podendo valorar o imóvel, assim, argumenta que o valor da causa tem 

apenas fins fiscais. É o relato do necessário. Vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTAÇÃO Analisando a Inicial e os documentos que a 

acompanham, constatou-se irregularidade que deve ser sanada. Em que 

pese à alegação da parte-autora que se trata de terra proveniente de 

reforma agrária, sendo doada pelo INCRA, assim, não podendo ser 

valorado o imóvel, não há nos autos qualquer documento que comprove a 

alegação. Não obstante, as áreas doadas devem possuir instrumento 

translativo de domínio, de concessão de uso ou de CDRU, cláusula 

resolutória que preveja a rescisão do contrato, conforme artigo 22 da lei 

8629/63. Ainda, no §1º do artigo 22 da lei 8629/63, prevê um prazo de 

inegociabilidade de dez anos, dispondo sobre a possibilidade de alienação 

do imóvel. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. Juntar aos autos documentos 

que comprovem que a terra foi cedida ao requerente pelo INCRA, para fins 

de reforma agrária. a. Subsidiariamente, caso esteja preenchido o 

requisito do §1º do artigo 22 da lei 8629/63, atribua o valor correto à 

causa, com todas as consequências pertinentes (arts. 291, 292, IV, 

ambos do CPC). 2. Caso contrário, atribuir o valor correto à causa, com 

todas as consequências pertinentes (arts. 291, 292, IV, ambos do CPC). 

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e conclusos. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000344-14.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR NASCIMENTO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS SANTOS CABRAL (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da não localização da parte requerida conforme certidão de Oficial de 

Justiça na carta precatória devolvida ID 31318049. COTRIGUAÇU, 16 de 

abril de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin 

Saia, 59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-44.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI DA SILVA ALVES OAB - RO9343 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FRANCISCO MALLMANN (EXECUTADO)

ARNALDO SIMIONI CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000439-44.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: FLAVIO 

FRANCISCO MALLMANN, ARNALDO SIMIONI CAMPOS JUNIOR Vistos... 

Tendo em vista a informação de que o requerido quitou integralmente o 

débito, conforme certidão do oficial de justiça (mas com documento anexo 

ilegível), à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; 2. Informando que não houve a 

quitação, manter o cumprimento da decisão anterior; 3. Inerte ou indicando 

a quitação, conclusos. Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000518-23.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BISCHOFF - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON SEHN OAB - SC19236 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000518-23.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: HENRIQUE BISCHOFF - EPP REQUERIDO: ALESSIO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Vistos... Em petição de 

emenda à Inicial, a parte-autora informou que houve equívoco quando da 

distribuição da Inicial no Juízo da Vara Única, requerendo a redistribuição 

dos autos no Juizado Especial Cível desta Comarca. Pois bem. 

Considerando o equívoco na distribuição, conclui-se pela necessidade de 

redistribuição do feito no Juizado Especial Cível desta Comarca. Portanto, 

à SECRETARIA para: 1. REDISTRIBUIR o feito no Juizado Especial Cível 

desta Comarca; 2. Em seguida, ARQUIVAR. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-78.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES DE FREITAS OAB - 022.442.591-96 

(REPRESENTANTE)

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL (LOAS). I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o pedido 

inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 do 

Código de Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que no momento da instrução 

será realizada a conciliação prévia. III – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico 

acostado aos autos o referido requerimento indeferido. IV – DA 

REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO Determino a realização de 

estudo socioeconômico a ser realizado pela Equipe Multidisciplinar 

vinculada a este juízo, devendo o laudo ser apresentado em 30 (trinta) 

dias. Intime-se o profissional nomeado para designar a data do estudo, o 

que deverá ser imediatamente informado nos autos, visando à intimação 

prévia das partes. São os seguintes quesitos do juízo: 1) qual a renda 

mensal per capita da família do periciando? 2) É inferior a ¼ do salário 

mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per capita seja 

superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição de 

miserabilidade do(a) periciando(a), expressa na situação de absoluta 

carência de recursos para a subsistência? V – DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA MÉDICA Por se tratar de benefício assistencial de amparo social, 

verifico que a demanda exige realização de perícia médica. Assim, nomeio 

como perito o Dr. Elder Rocha Lemos, CRM 3151/MS, que servirá 

independentemente de compromisso, cujos possíveis honorários correrão 

por conta do Estado no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, 

podendo eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte 

sucumbente. Remetam-se os autos a secretaria para a designação de 

data para pericia. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação 

de laudo circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por 

conta das providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou 

vencidos os prazos consignados. Intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais, conforme art.465, §1º do NCPC. O laudo 

pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta e cinco) dias da data 

da perícia. Além dos quesitos a serem formulados pelas partes, indico 

desde já os quesitos do Juízo a ser respondido pelo médico: a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da(s) doença(s)/moléstia(s)/incapacidade(s). d) Doença/moléstia 

ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 
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data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Com o aporte dos 

referidos laudos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. O perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Deixo para marcar 

audiência de instrução e julgamento para o momento oportuno, após a 

conclusão dos trabalhos periciais. VI – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o 

requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze 

dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000056-33.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS MOYZES DE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000056-33.2020.8.11.0034 CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente, 

artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos meramente 

ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, independem de 

despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo 

juiz quando necessário”, procedo a movimentação processual, para 

INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, para que tomem 

ciência acerca do laudo do estudo social de Id. 29727222, bem como para, 

querendo, se manifestem no prazo legal (Art.477, §1º CPC). DOM AQUINO, 

16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000708-84.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LILI DOS REIS CELLUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINA DOS REIS ARAUJO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000708-84.2019.8.11.0034. REQUERENTE: 

LILI DOS REIS CELLUS DE CUJUS: PAULINA DOS REIS ARAUJO Vistos e 

etc. Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por Paulina dos 

Reis Araújo. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o pedido inicial, uma 

vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 do Código de 

Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista as 

informações de hipossuficiência da parte, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da justiça, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos da Lei 1.060/50. III – DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE Nomeio 

como inventariante dos bens deixados por Paulina dos Reis Araújo, a Sra. 

Lili dos Reis Cellus, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 

4. Considerando a informação carreada à proemial, segundo a herdeira do 

de cujus é maior e capaz, processe-se o feito sob o rito disciplinado no 

art. 659 e seguintes, do Código de Ritos, devendo a pessoa do 

inventariante providenciar a juntada das certidões negativas municipal, 

federal e estadual (emitida pela PGE), bem como o plano de partilha dos 

bens inventariados. 5. Esclareça a inventariante a informação trazida na 

certidão de óbito que a falecida era casada. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000611-84.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI ALVES DE SOUSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Concessão de Pensão Por Morte” 

ajuizada por MARLEI ALVES DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS partes devidamente 

qualificada nos autos. Processo em ordem e não havendo preliminares a 

serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

junho de 2020 às 13h00min. Intime-se a parte Autora para apresentar o rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do NCPC). 

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54757 Nr: 868-63.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de LOURENÇO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, pronunciado nas penas do art. artigo 121, §2º, incisos II 

(motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II (tentativa), e artigo 250, §1º, inciso II, 

alínea “a”, em concurso material na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal.

Após a interposição de Recurso em Sentido Estrito formulado pela defesa 

do pronunciado, o recurso foi parcialmente provido para impronunciá-lo em 

relação ao delito de incêndio doloso em casa habitada, mantendo a 

sentença de pronuncia nos seus demais termos.

Procedida a fase do art. 422 do CPP, o MPE à ref. 179 apresentou o rol de 

testemunhas a serem intimadas em caráter de imprescindibilidade e, por 

sua vez, a defesa à ref. 183, apresentou o seu rol de testemunhas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

Decido

Considerando a disposição do art. 316, parágrafo único do Código de 

Processo Penal passo a revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) 

dias, sob pena de tornar a prisão ilegal, passo à reanálise dos autos.

Ressai que o pronunciado encontra-se recluso preventivamente desde 

16/04/2018, cujo processo aguardava o retorno do recurso exclusivo da 
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defesa com a sentença de Pronuncia. Ocorre que com o retorno dos 

autos da Egrégia Corte Estadual e, após o cumprimento do art. 422 do CPP, 

vieram os autos para designar a audiência de julgamento do pronunciado 

pelo Tribunal do Juri.

Entretanto, considerando a pandemia do COVID-19 que assola o País, bem 

como a portaria conjunta 249 e 281 do TJMT que suspenderam a 

realização de quaisquer audiências e os prazos procesuais, e que 

referida suspensão a depender da evolução ou não da Pandemia podem 

ainda ser novamente prorrogada, a demora na realização da Sessão do 

Tribunal do Júri não mais poder ser imputada ao Réu, mas ao fator 

imprevisível dessa Pandemia que assola o Pais. Razão pela qual mister a 

revogação da prisão preventiva antaeriormente decretada..

Ante ao exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ao pronunciado 

LOURENÇO RODRIGUES DE OLIVEIRA, mediante a aplicação das medidas 

cautelares previstas no art. 319, do CPP: I - Comparecimento a todos os 

atos processuais; II – Não alterar seu endereço sem previa autorização do 

juízo III -Não cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção 

penal tudo sob pena de revogação do benefício;

VALE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, 

colocando-se o Réu em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

No ato de soltura do acusado, deve o Sr. Oficial de Justiça tomar o 

endereço atualizado do Réu.

Com o final do período de suspensão do expediente forense, retornem os 

autos conclusos para a designação da Sessão do Tribunal do Júri.

Às providências.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-09.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN LOPES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000185-09.2018.8.11.0034. REQUERENTE: EDIVAN LOPES BATISTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a sentença fora 

disponibilizada no diário oficial(ID.31120370), verifica-se que as partes 

foram devidamente intimadas e assim, tiveram pleno acesso a mesma, 

razão pela qual, fora certificado seu trânsito em julgado, não podendo se 

falar em qualquer tipo nulidade processual. Assim sendo, indefiro a 

petição do ID. 29747696, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-25.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GOMERCINA RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a sentença fora disponibilizada no diário oficial, 

verifica-se que as partes foram devidamente intimadas e tiveram assim, 

pleno acesso a mesma, razão peal qual, fora certificado seu trânsito em 

julgado, não podendo se falar em qualquer tipo nulidade processual. Assim 

sendo, indefiro o pedido do ID. 30546144. Remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias, Às providências. 

Cumpra-se LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-08.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE ANDRADE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000284-08.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:MARTA DE 

ANDRADE RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 03/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 16 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000240-23.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000240-23.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para querendo, apresentar 

impugnação à penhora online efetivada de id. 31306517, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 523, § 1º, do NCPC. DOM AQUINO, 16 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

16/04/2020 16:10:12

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000204-15.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000204-15.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

LUCIANO PORTUGUES - MT0006365A-O, para manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM AQUINO, 16 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

16/04/2020 16:17:03

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000202-45.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000202-45.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

LUCIANO PORTUGUES - MT0006365A-O, para manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM AQUINO, 16 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

16/04/2020 16:20:20
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000067-96.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000067-96.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) Exequente: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, para manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM 

AQUINO, 16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN 

ALMEIDA TORRES 16/04/2020 16:35:29

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-09.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZEFERINO (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000002-09.2016.8.11.0034. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: EDUARDO ZEFERINO 

Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A aduzindo omissão na 

sentença exarada no id. 27092069, que rejeitou os embargos à execução, 

aduzindo que a omissão “no que tange a expedição de certidão de 

crédito”. Postula pela sanação do vício. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexiste a citada omissão. Esclarece-se que a expedição de 

carta de crédito é decorrência lógica da extinção pela ausência de bens 

penhoráveis, de modo que diligenciando a Exequente junto a Secretaria do 

Juizado esta é prontamente expedida. Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Às providências. 

Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-38.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000724-38.2019.8.11.0034. REQUERENTE: GEISSE MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 29412359, com 

documentos (contrato, Id. 29412360; Faturas – Id. 29412361 e Relatórios 

de chamadas, Id. 29412363/29412364), dentro do prazo legal, Id. 

29428984, no entanto não houve impugnação, conforme certidão de 

decurso de prazo, Id. 30210139. Da preliminar. Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a este 

indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do extrato 

de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com o 

princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em tramite 

no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento 

do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

reparação por danos, proposta por Geisse Martins da Silva em desfavor 

de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificadas nos presentes autos. 

Em síntese alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 

29.07.2019 no valor de R$ 158,73 (cento e cinquenta e oito reais e setenta 

e três centavos), referente ao contrato nº. 0227007922 nos órgãos de 

restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, 

para comprovar junta o extrato produto consultado SCPC, emitido por 

informações confidenciais, datado de 06.12.2019, Id. 27494699 Notícia na 

exordial, que na tentativa de realizar compras em um determinado 

estabelecimento comercial, fora submetida a processo de aprovação de 

cadastro, e após análise foi informada que existia uma restrição em seu 

nome promovida pela Requerida, e por ter sido impedida e ter sua compra 

cancelada, requereu uma consulta em seu CPF e constatou que de fato 

seu nome e CPF estavam restritos. Aduz que desconhece o débito e que 

não possui débitos nenhum com a Requerida, e ainda que em razão da 

restrição teve o seu crédito bloqueado na praça, e a vinculação de seu 

nome na lista de maus pagadores, fato este que jamais admitiu, pois 

sempre priorizou sua boa-fé como consumidora. Assevera que diante da 

arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não restou outra alternativa 

a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração de 

inexistência do débito e a indenização por danos morais. Juntou 

documentos com a exordial. Liminar indeferida, Id. 27616326. Realizada 

audiência de conciliação em 12.02.2020 – Id. 29163083, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 29412359 

a Requerida contesta em preliminar pela ausência de consulta extraída no 

balcão dos órgãos de proteção ao crédito. E, no mérito em suma contesta 

pelo exercício regular do direito, vez que a Requerente contratou os 

serviços da Requerida, através da habilitação da linha telefônica nº. 66 

99600-4765, no pacote de serviços Vivo Controle Ilimitado, o qual 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno. 

E, para provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, e ainda faz a juntada do Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício, dos quais estão 

devidamente assinados e datados de 25.09.2014, bem como cópia da 

cédula de identidade e CPF da autora, demonstrando a contratação e 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais que a 

parte pagou normalmente pelas faturas dos meses de outubro de 2014 a 

agosto de 2018, no entanto ficou inadimplente nos meses de setembro; 

outubro; novembro e dezembro de 2018, no valor de R$ 158,73 (cento e 

cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), valor do qual a autora 

alega desconhecer e em razão da inadimplência a autora teve a sua linha 

cancelada definitivamente em 26.01.2019. Contesta ainda pela 

regularidade da cobrança, pela inexistência de danos morais, bem como 

pleiteia pela litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, em 

razão da parte ter alterado a verdade dos fatos, e, ainda faz pedido 

contraposto para a autora ser compelida ao pagamento do débito no valor 

de R$ 158,73 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), e 

ao final pela improcedência. Todavia, a parte autora não impugnou a 

contestação, conforme consta certificado o decurso de prazo, Id. 

30210139. Pois muito bem. Compete a autora provar o fato constitutivo do 

seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. 

Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte 

Requerida juntou aos autos o Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício, devidamente 

assinados e datados de 25.09.2014, bem como cópia da cédula de 
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identidade e CPF, Id. 29412360, e ainda, faturas, 29412361 e relatório de 

chamadas originadas/recebidas completadas ref. 17311/2019—12, 

referente ao período de 25.09.2014 a 26.01.2019 da linha telefônica nº. 66 

99600-4765, Id. 29412363/29412364, onde por sua vez demonstra a 

contratação dos serviços oferecidos pela Requerida. Destaco que desses 

documentos ora anexados com a contestação, percebe-se a 

semelhanças das assinaturas com os documentos juntados com a 

exordial, bem como a cédula de identidade anexada com a contratação e 

trazida pela Requerida, Id. 29412360, trata-se do mesmo documento 

anexado pela própria autora com a sua inicial, Id. 27494699. Portanto, 

afastando quaisquer irregularidades na contratação, sendo assim 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Ademais, observo 

que através dos prints anexos a contestação que a autora efetuou o 

pagamento de algumas faturas referente aos meses de outubro de 2014 a 

agosto de 2018, e, ainda consta que deixou de pagar pelas faturas dos 

meses de setembro; outubro; novembro e dezembro de 2018, e assim 

ficando inadimplente no valor de R$ 158,73 (cento e cinquenta e oito reais 

e setenta e três centavos). Ressalto que a demonstração de que a autora 

efetuou os pagamentos de faturas anteriores, como verifica-se dos prints 

das telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação 

jurídica entre as partes, bem como do contrato firmado entre as partes. 

Todavia, não consta dos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes. Sendo assim, não há o que falar da inexistência da 

contratação, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. 

Desse modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Por conseguinte, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a 

Requerente comprovar que não utilizou e nem mesmo contratou os 

serviços cobrados e oferecidos pela Requerida, referente a contratação 

da linha telefônica nº. 66 99600-4765. Deste modo, não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. 

No caso, a Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação por danos. 

Logo, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. E, na forma e fundamentação 

supra, pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem revertidos em 

favor da Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 

da Lei n. 9.099/95, a Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

verba que será paga em benefício dos Procuradores da Requerida. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, 

para condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 158,73 (cento 

e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), do qual foi restrito 

conforme consta do extrato, Id. 27494699, e ainda este valor será 

acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

ambos a partir da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 

submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-50.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000762-50.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ALESSANDRA FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

30107013, com documentos (Faturas, Id. 30107016/30107018 e Relatório 

de chamadas originadas, Id. 30107015), no entanto não houve 

impugnação. Das preliminares. Da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. Deixo de acolher uma vez que será analisada juntamente com o 

mérito. Da ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito. Quanto a este indefiro o pleito da juntada aos autos 

do comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não havendo 

mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais 

em decorrência de ato ilícito, proposta por Alessandra Ferreira dos Santos 

em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificadas nos 

presentes autos. Notícia na exordial que houve a indevida restrição em 

seu nome e CPF em 06.04.2015 no valor de R$ 164,97 (cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato nº. 

0230301181, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato Serasa 

Experian - Crednet, emitido através de informações confidenciais, datado 

de 21.11.2019, Id. 27748131. Assevera, que foi surpreendida com a 

informação de estar com seu nome e CPF inseridos no rol de inadimplentes 

e que ao tentar entender os motivos da situação vexatória em ficar sem 

crédito no mercado, requereu junto ao serviço de proteção ao credito o 

extrato e foi novamente surpreendida e com isso descobriu a restrição lhe 

imposta pela Requerida. Aduz que tentou resolver de forma amigável, e 

ainda informou que desconhece o débito cobrado pela Requerida e que 

tudo não passa de um grave erro, porém a Requerida não se dignou em 

resolver e tampouco diligenciou para cessar os danos causados. Alega 

que diante da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não restou 

outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando a 

declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Juntou documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 

04.03.2020 – Id. 29863223, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 30107013 a Requerida contesta em 

preliminar pela ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito e pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

E, no mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, vez que a 

Requerente contratou os serviços da Requerida, através da linha 

telefônica nº. 66 99937-1820, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno. E, para provar anexa print de 

telas sistêmicas ao contexto da contestação, e ainda faz a juntada de 

faturas e relatório de chamadas originadas/recebidas completadas ref. 

17861/2019--12 períodos de 31.10.2014 a 26.07.2015 referente a linha 

telefônica 65 99937-1820 demonstrando a contratação e utilização dos 

serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais, que a parte efetuou o 

pagamento de diversas faturas, porém ficou inadimplente nas faturas 

subsequentes no valor de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e 

noventa e sete centavos), do qual a autora alega desconhecer e que 
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diante da inadimplência a linha foi definitivamente cancelada. Contesta 

ainda, pela legitimidade da cobrança, e mais pela inexistência do dano 

moral e pela eficácia probatória das telas sistêmicas e mais pela 

aplicabilidade da súmula 385/STJ por ter a autora restrições preexistentes. 

Assevera também em contestação pela litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, e, ainda faz pedido contraposto para a 

parte ser compelida ao pagamento do valor de R$ 164,97 (cento e 

sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), e ao final pela 

improcedência. Contudo, não houve impugnação, apesar da parte autora 

ter sido intimada em audiência para apresentar a impugnação, logo após a 

contestação. Pois muito bem. Compete a autora provar o fato constitutivo 

do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. 

Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte 

Requerida juntou aos autos faturas da linha telefônica n. 66 99937-1820, 

conta 0230301181 e ainda relatório de chamadas originadas/recebidas 

completadas ref. 17861/2019--12 períodos de 31.10.2014 a 26.07.2015 

referente a linha telefônica 66 99937-1820, onde por sua vez demonstra a 

contratação dos serviços oferecidos pela Requerida. Saliento, que 

através dos prints anexos a contestação que a autora efetuou o 

pagamento de algumas faturas referente aos meses de novembro e 

dezembro de 2014 e janeiro e fevereiro de 2015, no entanto deixou de 

pagar pelas faturas dos meses de março a maio de 2015 no valor de R$ 

164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), por 

falta de quitação dos boletos. Portanto, a demonstração de que a autora 

efetuou o pagamento de algumas faturas anteriores, como verifica-se dos 

prints das telas sistêmicas, comprovam que houve a existência de relação 

jurídica entre as partes, no mais observa-se que a parte não negada a 

contratação apenas diz que desconhece a suposta dívida em seu nome. 

Todavia, desses documentos juntados pela parte Requerida, a Requerente 

tinha o prazo de 05 (cinco) dias para impugna-los, no entanto deixou este 

prazo transcorrer in albis, motivo pelo qual é considerado autêntico, na 

inteligência do art. 411, inciso III, do NCPC: “Art. 411. Considera-se 

autêntico o documento quando: III - não houver impugnação da parte 

contra quem foi produzido o documento. ” Apesar disso, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da Requerente, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes. Sendo assim, não 

há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Por conseguinte, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, competia a Requerente 

comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela Requerida 

referente a linha telefônica 66 99937-1820, conta 0230301181, trazendo 

aos autos o comprovante de pagamento das faturas questionadas e 

restritas nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta condição, inexistindo 

ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte 

Requerida, a improcedência da ação se impõe. Lado outro, quanto a 

alegação da litigância de má-fé, não vislumbro ao presente caso, as 

hipóteses dos artigos 80 e seguintes do NCPC. Diante disso, e por tudo 

mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Quanto ao PEDIDO 

CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, para condenar a 

Requerente ao pagamento do valor de R$ 164,97 (cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e sete centavos), constantes do extrato anexo aos 

autos, Id. 27748131, do qual será acrescido de juros de mora de 1% e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de 

Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-46.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARINELLI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000717-46.2019.8.11.0034. REQUERENTE: JANAINA MARINELLI 

MOREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação Id. 29296317, com documentos (Id. 

29296318 e 29296320), e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 

29550899, no prazo legal, Id. 29551724. Inicialmente, cumpre destacar que 

a autora ajuizou a Ação nº. 1000299-45.2018.8.11.0034 a qual foi 

distribuída neste Juizado Especial em 27.07.2018, onde por sua vez a 

autora pleiteava a inexistência do débito no valor de R$ 13,28 (treze reais 

e vinte e oito centavos), referente ao contrato nº. 0000124517201708, 

referida ação foi julgada extinta sem julgamento de mérito em 31.10.2019, 

em razão do indeferimento da inicial, pelo fato da autora não ter 

apresentado comprovante de endereço em seu nome ou ter justificado 

vinculo de parentesco com o comprovante de endereço juntado naquela 

ação, em nome de Eliane Antunes Maciel. Ressalta-se que referida ação 

transitou em julgado em 19.11.2019, sem interposição de recurso, 

encontrando-se arquivada definitivamente. Lado outro, nesta presente 

ação a qual a autora requereu também a inexistência do débito no valor de 

R$ 13,28 (treze reais e vinte e oito centavos), referente ao contrato nº. 

0000124517201708, a qual foi distribuída em 12.12.2019, perante este 

Juizado Especial. Nesta ação foi proferido despacho para autora emendar 

a inicial, com a finalidade de trazer aos autos comprovante de endereço 

em seu nome ou justificasse o vínculo com o comprovante de endereço 

juntado aos autos em nome de Eliane Antunes Maciel, Id. 27352676. Por 

sua vez, a autora emendou a inicial trazendo aos autos o comprovante de 

endereço em seu nome, conforme verifica-se no Id. 27962858. Portanto, 

considerando que a autora cumpriu o despacho proferido nos autos 

trazendo aos autos comprovante idôneo de residência nesta Comarca em 

seu nome, recebo a inicial, e consequentemente havendo nos autos a 

contestação, bem como a impugnação a contestação e já ter sido 

realizada a audiência de conciliação, passo a analisar os autos. Das 

preliminares. Da juntada do extrato original da negativação expedida pelos 

órgãos de proteção ao crédito. Quanto a este indefiro o pleito da juntada 

aos autos do comprovante original do extrato de negativação, por 

excesso de burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e 

simplicidade que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Da 

incompetência ratio territorial. Deixo de acolher uma vez que a autora 

trouxe aos autos, comprovante de endereço em seu nome, Id. 27962859. 

Da inépcia da inicial – ausência de documentos comprobatórios. Rejeito, 

vez que preenche os requisitos do artigo 319 e seguintes do NCPC. Não 

existindo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de 

Ação anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de Débito c.c. 
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indenização por danos morais, proposta por Janaina Marinelli Moreira em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., já 

qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida 

restrição em seu nome e CPF em 25.08.2017 no valor total de R$ 13,28 

(treze reais e vinte e oito centavos), referente ao contrato nº. 

0000124517201708, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato 

SPC Brasil, emitido através de informações confidenciais mediante o site 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.action?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 23.07.2018, Id. 27352676 e o 

extrato connect Serasa Experian, emitido por informações confidenciais 

a t r a v é s  d o  s i t e 

https://sistemas.connectsa.com.br/mercurio/menu_principal, datado de 

11.12.2019. Aduz na exordial que a referida restrição está lhe causando 

transtornos e que não pode efetivar compras no crediário, e ainda afirma 

que desconhece o débito e o contrato da referida dívida, uma vez que 

nunca contratou tais serviços com a Requerida. Assevera que diante da 

arbitrariedade da Requerida não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, para pleitear a inexistência do débito e a indenização 

por danos morais. Com a exordial trouxe os documentos. Em defesa, Id. 

29296317 a Requerida contesta em preliminar as acima mencionadas. E, 

no mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, vez que a 

Requerente contratou os serviços da Requerida, sendo titular da Unidade 

Consumidora 6/124517-4 localizada na Rua Vinte, s/nº., Bairro Vila 

Progresso, Dom Aquino/MT, e para provar anexa print de telas sistêmicas 

referente aos Dados Cadastrais do cliente, e do histórico de contas da 

Unidade Consumidora nº. 124517-4, ao contexto da contestação, bem 

como nos Ids. 29296318 e 29296320, demonstrando que houve a 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta ainda pela 

legitimidade da cobrança, bem como pleiteia pela litigância de má-fé em 

razão da parte alterar a verdade dos fatos, e ainda faz pedido 

contraposto no valor de R$ 75,10 (setenta e cinco reais e dez centavos), 

a fim de que a autora seja compelida ao pagamento do referido débito 

discutidos nos presentes autos, e mais pela aplicabilidade da súmula 385 

do STJ, por ser a autora devedora contumaz, e ao final pela 

improcedência. Todavia a Requerente impugnou a contestação (Id. 

29550899), pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento idôneo 

que comprove a relação contratual entre as partes e nem tampouco que 

demonstre a legitimidade do débito, impugna mais as telas sistêmica por 

terem sido produzidas de forma unilateral e pela inaplicabilidade da súmula 

385 do STJ, por ser esta restrição a primeira, e ainda impugna pela 

inexistência da UC 124517-4, e ao final pela procedência da ação. 

Realizada audiência de conciliação em 12.02.2020 – Id. 29162300, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Pois muito 

bem, compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Assim, em análise ao 

conjunto probatório, observo que através dos documentos juntados nos 

Ids. 29296318 e 29296320, referente aos Dados Cadastrais do cliente e o 

Histórico de contas do cliente nº. 124517-4, que os mesmos estão em 

nome da autora, assim provando que as partes mantiveram relação 

contratual, relativa a Unidade Consumidora nº. 6/124517-4, bem como que 

existe pendências referente as contas dos meses de agosto; setembro e 

outubro de 2017, totalizando o valor de R$ 75,10 (setenta e cinco reais e 

dez centavos). Por sua vez, consta desse histórico de contas o valor de 

R$ 13,28 (treze reais e vinte e oito centavos) do qual foi restrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato anexado, Ids. 27352673 

e 27352676. Ademais, em consulta ao site da energisa 

https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/ex

t ra to-e-2v ia .aspx?gu id=e97dea50-c80f -4286-ad8d-31dd3f610c25 

constato que a UC 6/124517-4 encontra-se em nome da autora e há 

existência de três contas pendentes referente aos meses de agosto; 

setembro e novembro de 2017, nos valores de R$ 13,28; R$ 36,55 e R$ 

25,27 respectivamente, totalizando o valor de R$ 75,10 (setenta e cinco 

reais e dez centavos), demonstrando-se assim que houve a contratação 

dos serviços à época, do qual originou a restrição em nome da autora no 

valor de R$ 13,28 (treze reais e vinte e oito centavos). No mais, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da 

Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude, na referida contratação. Logo, tem-se que o 

valor de R$ 13,28 (treze reais e vinte e oito centavos), o qual foi restrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, é devido pela Requerente em face da 

Requerida. Por conseguinte, competia a autora trazer aos autos o 

comprovante de pagamento da referida dívida, para demonstrar os fatos 

constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC. Sendo assim, não 

há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Deste modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Portanto, havendo demonstração inequívoca da 

culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em responsabilidade 

do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, 

II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, no que se refere ao fato em que se funda 

a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da 

autora sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a autora comprovar que não utilizou dos 

serviços cobrados pela Requerida, provando nos autos que nunca morou 

no endereço constante da UC 6/124517-4, qual seja Rua Vinte, s/nº., 

Bairro Vila Progresso, Dom Aquino/MT. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 

improcedência da ação se impõe. Quanto a alegação da notificação 

referente a não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito, a respeito da futura inscrição restritiva, é de responsabilidade 

exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a solicitação de 

inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Por outro lado, quanto a alegação 

da litigância de má-fe´não vislumbro as hipóteses do artigo 80 e seguintes 

do NCPC. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das 

preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 

13,28 (treze reais e vinte oito centavos), valor do qual consta no extrato 

anexo aos autos, Id. 27352673 e 27352676, será acrescido de juros de 

mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da 

inadimplência. Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000314-14.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON WEKERT ARAUJO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000314-14.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: WEBERSON WEKERT ARAUJO 

FERREIRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória 

de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais interposta por Weberson Weker Araújo Ferreira em desfavor de 
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Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de parcial 

procedência em 27.02.2019 – Id. 16879120, onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a indenização por danos morais, devidamente 

corrigidos, bem como foi declarada a inexigibilidade do débito, sem 

interposição de recurso, a r. sentença transitou em julgado em 21.03.2019, 

Id. 18810456. Por sua vez, a parte Exequente pleiteou o cumprimento da 

sentença, Id. 28470379, e sendo, pois, impulsionado os autos para a 

Executada cumprir voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias, Id. 

28879665, intimada deixou transcorrer o prazo in albis, Id. 30188151. Ato 

continuo, o Exequente requereu a realização de penhora on line via 

sistema Bacenjud, no valor de R$ 6.051,78, Id. 30186791. Deferido o pleito 

em 07.04.2020, Id. 30685844, foi realizada a penhora mediante o sistema 

Bacenjud, no valor de R$ 6.051,78 (seis mil e cinquenta e um reais e 

setenta e oito centavos). Todavia, em 14.04.2020, a parte Executada 

manifestou-se nos autos, informando ter realizado o pagamento referente 

a condenação no valor atualizado de R$ 6.123,43 (seis mil cento e vinte e 

três reais e quarenta e três centavos), conforme comprovante de 

depósito, anexo Id. 31224919, bem como requereu o desbloqueio do valor 

penhorado e a restituição do referido valor através de alvará eletrônico na 

conta da Executada, e consequentemente requereu a extinção do feito, 

pelo cumprimento da obrigação, Id. 31224919. Lado outro, a parte 

Exequente se manifestou, concordando com o valor depositado pela 

Executada, bem como pleiteou pela expedição do alvará judicial, 

informando os dados bancários, Id. 31254655. Em análise aos autos, 

verifico que foi realizado bloqueio na conta da Executada, via penhora on 

line, no valor de R$ 6.051,78 (seis mil e cinquenta e um reais e setenta e 

oito centavos), via sistema Bacenjud, bem como observo que a parte 

Executada efetuou o depósito na conta judicial no valor de R$ 6.123,43 

(seis mil cento e vinte e três reais e quarenta e três centavos), Id. 

31224920. Dessa forma, constando dos autos que houve o pagamento do 

valor da presente execução por meio de depósito judicial, conforme 

consta do comprovante de depósito, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário 

para o levantamento do valor de R$ 6.123,43 (seis mil cento e vinte e três 

reais e quarenta e três centavos), depositado na conta judicial, conforme 

comprovante de depósito, Id. 31224920, mediante Alvará Judicial, 

referente ao valor devido e depositado nos autos ao Exequente, 

observando-se os dados bancários informados, no Id. 31254655. Posto 

isso, desnecessárias outras considerações e com fundamento nos 

artigos 924, inciso II c.c. o artigo 925 do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Outrossim, no que tange a penhora on 

line via sistema Bacenjud, já fora realizado o desbloqueio dos valores 

conforme ID. 31309866. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010237-47.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA BARBOSA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

marielly divina espirito santo OAB - MT10795-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010237-47.2015.8.11.0034. EXEQUENTE: SILMA BARBOSA LUZ 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE DOM AQUINO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de 

obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral e pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Silma Barbosa Luz em face do Município de Dom 

Aquino, devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos, 

verifico que foi proferida e homologada a r. sentença de procedência em 

11.02.2016 (Id. 10187178), a qual condenou o Requerido em indenização 

por danos morais, bem como a retirada do nome e CPF da autora do rol de 

inadimplentes e mais a declaração da inexistência dos débitos oriundos do 

contrato nº. 10.1248.110.003873/67, referente a parcela de abril de 2013. 

Intimada as partes da r. sentença, houve interposição de Recurso 

Inominado por parte da Requerida, Id. 10187183 e contrarrazões pela 

autora, Id. 10187185. Por sua vez, a Turma Recursal conheceu do recurso 

e negou-lhe provimento e manteve na integra a r. sentença, nos termos do 

artigo 46, da Lei nº. 9.099/95, (Id. 10187193), posteriormente transitou em 

julgado em 15.09.2017 (Id. 10187197). Em ato contínuo, a parte Exequente 

pleiteou pela execução da sentença, intimado o Executado, para cumprir 

este deixou transcorrer o prazo in albis, sem apresentação de 

impugnação à execução, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 

11047147. Posteriormente, foi expedido ofício nº. 425/2017 ao Diretor do 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência, com a finalidade de 

providenciar a elaboração de cálculo de liquidação do débito, Id. 

11212412) e sendo realizado os cálculos (Id. 11956730). 

Consequentemente expedido a Requisição de Pequeno Valor, Ofício nº. 

33/2018 nos valores líquidos de R$ 8.383,89 (oito mil trezentos e oitenta e 

três reais e oitenta e nove centavos), (Id. 12226344). Impulsionado os 

autos com a finalidade de intimar a Exequente para se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

em razão de decurso de prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 

recebimento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), Id. 19495129. 

Manifestou-se nos autos, pleiteando a decretação do sequestro da 

quantia de R$ 8.383,89 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e 

nove centavos), necessário ao pagamento da RPV, Id. 24678967. Deferido 

o pleito, mediante pesquisa no sistema Bacenjud junto as contas do 

Executado, Id. 27211753, esta restou frutífera, conforme consta no Id. 

27474053. Intimado o Executado sobre a penhora on line, Id. 27502990, 

este deixou transcorrer o prazo sem apresentação de impugnação a 

penhora, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 30385234. Ato 

continuo a parte Exequente se manifestou, requerendo o levantamento 

dos valores, Id. 24678967, bem como forneceu as contas bancárias para 

transferência do crédito, Id. 30383766. Vinculado os valores a conta 

judicial, conforme ofício do Banco do Brasil, Id. 27617079. Pois muito bem. 

Em análise aos autos verifico que através do sistema Bacenjud, restou 

frutífera o sequestro do numerário suficiente para o cumprimento da r. 

sentença, Id. 27474053, bem como do ofício do Banco do Brasil, Id. 

27617079, informando que o valor de R$ 8.383,89 (oito mil trezentos e oito 

e três reais e oitenta e nove centavos), do qual encontra-se a disposição 

desse juízo, na conta judicial. Observa-se que do numerário bloqueado, a 

parte Executada foi intimada a se manifestar, porém deixou o prazo 

transcorrer in albis, Id. 30385234. Lado outro, a parte Exequente se 

manifestou, concordando com os valores bloqueados, Id. 24678967, bem 

como pleiteou pela transferência dos valores vinculados, informando os 

dados bancários, Id. 30383766, bem como pleiteou pelo prosseguimento 

do feito, haja vista entender pelo quantum remanescente. Apesar disso, 

não trouxe aos autos estes valores do quantum remanescente do qual 

relata haver a existência, ademais cabe destacar que na manifestação ao 

Id. Id. 24678967, a parte Exequente se manifestou pelo levantamento do 

valor de R$ 8.383,89 (oito mil trezentos e oito e três reais e oitenta e nove 

centavos). Dessa forma, constando dos autos que houve o pagamento do 

valor da presente execução por meio de penhora on line via Bacenjud, de 

acordo com os cálculos apresentados nos autos, bem como pelo pedido 

da Exequente pelo levantamento do valor de R$ 8.383,89 (oito mil 

trezentos e oito e três reais e oitenta e nove centavos), deve o feito ser 

extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Desta feita, proceda-se ao 

necessário para o levantamento do Alvará Judicial, referente ao valor 

vinculado a conta judicial, nesses autos, observando-se os dados 

bancários, no Id. 30383766. Posto isso, desnecessárias outras 

considerações e com fundamento nos artigos 924, inciso II c.c. o artigo 

925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente 

Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 
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intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-03.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA AVELINA DE SOUZA CEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000112-03.2019.8.11.0034. REQUERENTE: HELENA AVELINA DE SOUZA 

CEDRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais ajuizados por Helena Avelina de Souza Cedro em face de Vivo 

S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificados nos autos. Compulsando os 

autos verifico que foi proferida sentença de improcedência em 12.08.2019 

– Id. 20319535, bem como foi julgado parcialmente procedente o pedido 

contraposto, onde a parte autora foi condenada a pagar o valor de R$ 

143,82 (cento e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), referente 

ao extrato, Id. 18656290, do qual será acrescido de juros de mora de 1% e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Por 

sua vez, a autora interpôs Recurso Inominado, id. 23137282. 

Contrarrazões, Id. 24057276. Posteriormente, a Turma Recursal por 

unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, vencida 

a relatora apenas no que se refere ao valor indenizatório, onde por sua 

vez a parte Requerida foi condenada a indenizar a autora em danos 

morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Id. 28703354/28703360, 

dessa decisão não houve recurso, vindo o r. acórdão a transitar em 

julgado em 31.01.2020, Id. 2870336. Com o retorno dos autos da instância 

superior as partes foram intimadas, a requerem o que de direito, Id. 

29109953. Ato contínuo as partes informam a este juízo que celebraram 

acordo litigando a respeito de direitos disponíveis, no valor de R$ 

14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), a serem depositados na conta 

bancária fornecida pela autora, até o dia 17.05.2020, e pleitearam a sua 

homologação, nos termos do artigo 487, inciso III, do NCPC, Id. 30435060. 

Portanto, em análise aos autos, vislumbra-se que realmente as partes, 

plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta do Termo de 

Acordo firmado entre as partes e juntado aos autos, Id. 30435060. Sendo 

assim, por se tratar de matéria que versa sobre direito disponível e 

renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos do que fora 

pactuado entre as partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos, e 

assim, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, 

tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente cumprida. 

Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000342-16.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARA MAYARA DANTAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000342-16.2017.8.11.0034. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

AMARA MAYARA DANTAS DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de 

obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais interposta por 

Amara Mayara Dantas da Silva em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica 

Brasil S.A.), devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos 

verifico que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos do 

exordial e julgado parcialmente procedente o pedido contraposto em 

14.12.2018 – Id. 16959577, onde por sua vez a parte Executada, ora 

autora foi condenada na importância de R$ 152,69 (cento e cinquenta e 

dois reais e sessenta e nove centavos), referente ao contrato 

0304203774, valor que será acrescido de juros de mora de 1% e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Da r. sentença 

não foi recurso, vindo a transitar em julgado em 05.02.2019, Id. 17828168. 

Ato contínuo, a parte Exequente/Requerida pleiteou o cumprimento da 

sentença, Id. 24338205, sendo, pois, impulsionado os autos para a 

Executada, cumprir voluntariamente a r. sentença, Id. 25066762, decorrido 

o prazo sem comprovação do cumprimento voluntário por parte da 

Executada, apesar devidamente intimada na pessoa de seu advogado, Id. 

26059193. Posteriormente, houve decisão deferindo a penhora on line via 

sistema Bacenjud, Id. 26941029, no entanto a penhora restou negativa, 

conforme verifica-se no Id. 28236884. Impulsionado os autos com a 

finalidade de intimar a Executada para indicar outros bens, Id. 29143619, 

esta por sua vez deixou transcorrer o prazo in albis, conforme consta da 

certidão, Id. 30625978. Considerando que a parte Exequente não se 

manifestou, para requerer o que entender de direito, para no caso indicar 

bens passíveis de penhora, de modo a viabilizar o cumprimento da 

sentença, Id. 16959577, resta a este juízo a decisão de determinar o 

arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Assim não 

podendo o juízo impulsionar a marcha processual, quando no caso 

ausente o interesse da Exequente. Neste sentido, não encontrando a 

devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: 

§ 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º 

do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000236-20.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUISA ALVES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000236-20.2018.8.11.0034. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: LUISA 

ALVES LEITE Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. pedido de indenização por danos morais e liminar inaudita 

altera parte interposta por Luísa Alves Leite em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de 

improcedência dos pedidos do exordial e julgado procedente o pedido 

contraposto em 18.12.2018 – Id. 17086226, onde por sua vez a parte 

Executada, ora autora foi condenada importância de R$ 112,35 (cento e 

doze reais e trinta e cinco centavos), referente ao contrato nº. 

2105332688, valor que será acrescido de juros de mora de 1% e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Da r. sentença 

não foi recurso, vindo a transitar em julgado em 05.02.2019, Id. 17828186. 

Ato contínuo, a parte Exequente/Requerida pleiteou o cumprimento da 

sentença, Id. 24337265, sendo, pois, impulsionado os autos para a 

Executada, cumprir voluntariamente a r. sentença, Id. 25066783, decorrido 

o prazo sem comprovação do cumprimento voluntário por parte da 

Executada, apesar devidamente intimada na pessoa de seu advogado, id. 

26058787. Posteriormente, houve decisão deferindo a penhora on line via 

sistema Bacenjud, Id. 26944820, a qual foi realizada a penhora mediante o 

sistema Bacenjud, conforme verifica-se no Id. 28236869, no valor de R$ 

223,46 (duzentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), bem 

como do ofício do Banco do Brasil, datado de 27.01.2020, Id. 28756845, 

informando que o referido valor, encontra-se a disposição desse juízo. 

Observa-se que do numerário bloqueado mediante penhora on line, a parte 

Executada/autora foi intimada a se manifestar, porém deixou o prazo 

transcorrer in albis, Id. 30632202. Pois muito bem. Em análise aos autos, 

observo que foi realizado bloqueio na conta da Executada/autora, via 

penhora on line, no valor de R$ 223,46 (duzentos e vinte e três reais e 

quarenta e seis centavos), via sistema Bacenjud. Dessa forma, constando 

dos autos que houve o pagamento do valor da presente execução por 

meio de penhora, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da 

obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário para o levantamento do 

valor penhorado mediante Alvará Judicial, referente ao valor devido e 

depositado nos autos a Exequente/Requerida, observando-se os dados 

bancários informados, no Id. 24337265. Posto isso, desnecessárias 

outras considerações e com fundamento nos artigos 924, inciso II c.c. o 

artigo 925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a 

presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-30.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000397-30.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: JOAO ALVES DOS SANTOS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais, interposta por João Alves dos Santos em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de parcial 

procedência em 18.09.2019 – Id. 19111280, onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a indenização por danos morais, devidamente 

corrigidos, bem como foi declarada a inexigibilidade do débito, não houve 

recurso, vindo a r. sentença a transitar em julgado em 12.03.2020, Id. 

30187499. Por sua vez, a parte Exequente requereu a execução da 

sentença (Id. 30138461), vindo a Executada a cumprir com a determinação 

imposta na r. sentença, conforme verifica-se do comprovante de depósito 

judicial – Id. 30566129, bem como pleiteou a extinção da ação nos termos 

do artigo 924, inciso II do NCPC, Id. 30566130. Lado outro, o Exequente 

concordou com os valores depositados judicialmente, bem como requereu 

a expedição de alvará, fornecendo os dados bancários para a 

transferência dos valores, Id. 30899727. Em análise aos autos, observo 

que a Executada informou a este juízo do cumprimento da r. sentença, 

conforme consta do comprovante depósito judicial – Id. 30566129, sendo 

assim entendo que houve o cumprimento da sentença, por parte da 

Executada. Dessa forma, constando dos autos que houve o pagamento do 

valor da indenização de danos morais, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário para o 

levantamento do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos autos 

ao Exequente, observando-se os dados bancários fornecidos, Id. 

30899727. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000111-18.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA GOMES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000111-18.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: MARCELA GOMES PEREIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de obrigação de 

fazer c.c. indenização por danos morais, interposta por Marcela Gomes 

Pereira em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que foi proferida 

sentença de parcial procedência em 30.09.2019 – Id. 20303927, onde por 

sua vez a Executada foi condenada a indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos, bem como pela inexistência do débito, tendo a r. 

sentença transitado em julgado em 16.03.2020, Id. 30382282. Ato 

continuo, a Executada cumpriu voluntariamente a determinação imposta na 

r. sentença, efetuando o depósito/pagamento referente a indenização por 

danos morais, conforme comprovante judicial, Id. 30425867 e Oficio do 

Banco do Brasil, datado de 13.03.2020, Id. 30379884. Posteriormente, a 

Exequente se manifestou concordando com os valores depositado, bem 
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como requereu a expedição do Alvará Judicial, (Id. 30548907), em razão 

do cumprimento da r. sentença. Pois muito bem. Em análise aos autos, 

observo que a parte Requerida efetuou o pagamento da indenização 

imposta em sentença, conforme observa-se do ofício de depósito judicial 

do Banco do Brasil, datado de 13.03.2020, Id. 30379884, bem como do 

comprovante judicial, Id. 30425867. Dessa forma, constando dos autos 

que houve o pagamento do valor da indenização de danos morais, deve o 

feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Desta feita, 

proceda-se ao necessário para o levantamento do Alvará Judicial, 

referente ao valor depositado nos autos a Exequente, observando-se os 

dados bancários informados, no Id. 30548907. Posto isso, desnecessárias 

outras considerações e com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 

do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-75.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLIR SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K&F TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000049-75.2019.8.11.0034. REQUERENTE: VANDERLIR SANTOS DE 

MELO REQUERIDO: K&F TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. 

Trata-se de Ação de reclamação c.c. indenização por danos materiais c.c. 

danos morais promovida por Vanderlir Santos Pereira de Melo em 

desfavor de K&F Transportadora, já devidamente qualificados no presente 

feito. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos, conforme certidão 

lavrada pela Secretaria deste Juizado (Id. 29090306), que, apesar de 

devidamente intimada a parte autora não apresentou o novo endereço da 

parte Requerida, conforme determinação em audiência de conciliação 

realizada em 13.11.2019, (Id. 26143353), uma vez que, dada a 

oportunidade e findo o prazo fixado, não colacionou aos autos o atual 

endereço da parte Requerida. Logo, não apresentando o endereço correto 

para a citação da parte Requerida, para compor a lide, e deixando 

transcorrer in albis o prazo imposto em audiência, tenho por bem extinguir 

o processo sem julgamento de mérito. Diante do exposto, considerando 

que o feito não pode tramitar indefinidamente, aliado à inércia do 

beneficiário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000486-19.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERSON WEKERT ARAUJO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000486-19.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: ELTON FERREIRA EXECUTADO: 

WEBERSON WEKERT ARAUJO FERREIRA Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Termo 

de Acordo ajuizado por Elton Ferreira em face de Weberson Wekert 

Araújo Ferreira, devidamente qualificados nos autos. Compulsando os 

autos, verifico que as partes firmaram acordo em 29.08.2019, onde por 

sua vez requereram a este juízo a sua homologação, do qual foi 

homologado por sentença em 17.09.2019, Id. 23041086. Posteriormente, 

consta dos autos que o Exequente se manifestou requerendo a execução 

do acordo judicial, em razão da parte Executada não ter efetuado o 

pagamento da 1ª parcela vencida em 15.09.2019, conforme certificado 

nos autos, Id. 24072004. Intimado o Executado, Id. 24413851, este deixou 

transcorrer o prazo. Impulsionado os autos, com a finalidade de intimar o 

Exequente, Id. 25255391, para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, para requerer o que de direito, sob pena de arquivamento do 

feito, este se manifestou perante a secretaria informando que o 

Executado, também deixou de pagar a 2ª parcela vencida em 15.10.2019. 

Ato continuo a parte Executada foi intimada novamente para cumprir ao 

acordo firmado entre as partes, Id. 26411383 e 26411385, contudo deixou 

transcorrer o prazo. Contudo, nas datas de 11.03.2020 e 30.03.2020 o 

Executado juntou aos autos os comprovantes de pagamento, conforme 

observa-se nos Ids. 30172087; 30809967 e 30809969, totalizando o valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor este do acordo 

realizado entre as partes. No mais, foi certificado nos autos, Id. 30810792, 

que o Executado cumpriu integralmente o pagamento do débito. Pois muito 

bem, em análise aos autos, observo que o Executado cumpriu 

integralmente ao acordo firmado entre as partes efetuando o deposito do 

valor acordado na conta do Exequente, conforme consta dos 

comprovantes, Ids.30172087; 30809967 e 30809969. Dessa forma, 

entendo que houve o cumprimento integral da r. sentença, por parte do 

Executado. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-20.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA TEIXEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000764-20.2019.8.11.0034. REQUERENTE: POLIANA TEIXEIRA DE 

MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

30143372, no entanto não houve impugnação. Inicialmente, cumpre 

destacar que as faturas anexadas aos autos estão em nome de Mateus 

Gonçalves da Silva, sendo referente a linha telefônica nº. 65 99632-0811, 

conta 0295902119 – CPF nº. 040.370.501-02, bem como o relatório de 

chamadas originadas – ref. 571/2020—12, período 02.12.2016 a 
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27.10.2017 refere-se a linha telefônica 65 99632-0811, Id. 30143371, logo 

documentos pertencentes a pessoa estranha a lide. Desta forma, 

determino que a secretaria proceda com desentranhamento desses 

documentos dos autos, feito essas ponderações passo analisar o 

processo. Das preliminares. Da ausência de consulta extraída no balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito e ausência de prova mínima. Quanto a 

este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do 

extrato de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com 

o princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em 

tramite no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares, passo ao 

julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, 

proposta por Poliana Teixeira de Moura em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), já qualificados nos presentes autos. Aduz na 

exordial que houve a indevida restrição em seu nome e CPF em 

14.06.2018 no valor de R$ 91,34 (noventa e um reais e trinta e quatro 

centavos), referente ao contrato nº. 0309109382, respectivamente, nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para comprovar junta o extrato Serasa Experian - Crednet, 

emitido através de informações confidenciais, datado de 21.11.2019, Id. 

27748139. Assevera, que foi surpreendida com a informação de estar 

com seu nome e CPF inseridos no rol de inadimplentes e que ao tentar 

entender os motivos da situação vexatória em ficar sem crédito no 

mercado, requereu junto ao serviço de proteção ao credito o extrato e foi 

novamente surpreendida e com isso descobriu a restrição lhe imposta pela 

Requerida. Alega que tentou resolver de forma amigável, e ainda informou 

que desconhece todos os débitos cobrados pela Requerida e que tudo 

não passa de um grave erro, porém a Requerida não se dignou em 

resolver e tampouco diligenciou para cessar os danos causados. Afirma 

que diante da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não restou 

outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando a 

declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Juntou documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 

04.03.2020 – Id. 29863238, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 30143372 a Requerida contesta em 

preliminar pela ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito e ausência de prova mínima. E, no mérito em suma 

contesta pelo exercício regular do direito, vez que a Requerente contratou 

os serviços da Requerida, através da linha telefônica nº. 66 99975-9708, 

conta 0309109382, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno. E, para provar anexa print de telas sistêmicas 

ao contexto da contestação, demonstrando que a parte utilizou dos 

serviços da Requerida, e ainda, que a parte efetuou o pagamento de 

diversas faturas referente aos meses de junho de 2017 a maio de 2018, 

porém ficou inadimplente nas faturas dos meses de junho e julho de 2018 

no valor de R$ 91,34 (noventa e um reais e trinta e quatro centavos), do 

qual a autora alega desconhecer e que diante da inadimplência a linha foi 

definitivamente cancelada. Contesta ainda, pela legitimidade da cobrança, 

e mais pela inexistência do dano moral. Assevera também em contestação 

pela litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, e, ainda faz 

pedido contraposto para a parte ser compelida ao pagamento do valor 

referente às faturas sub judice, e ao final pela improcedência. Entretanto, 

não houve impugnação, apesar da parte autora ter sido intimada em 

audiência para apresentar a impugnação logo após a contestação. 

Salienta-se que compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito 

(artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Em análise aos 

autos, observa-se que no contexto da contestação a Requerida anexou 

prints dos quais verifica-se que a autora efetuou o pagamento das faturas 

dos meses de junho de 2017 a maio de 2018, no entanto deixou de pagar 

pelas faturas dos meses de junho e julho de 2018 e assim ficando na 

inadimplente no valor de R$ 91,34 (noventa e um reais e trinta e quatro 

centavos), por falta de quitação dos boletos. Portanto, a demonstração de 

que a autora realizou o pagamento de algumas faturas anteriores, como 

verifica-se dos prints das telas sistêmicas, comprovam que houve a 

existência de relação jurídica entre as partes, no mais observa-se que a 

parte não negada a contratação apenas diz que desconhece a suposta 

dívida em seu nome. Todavia, desses documentos juntados pela parte 

Requerida em sua contestação, a Requerente tinha o prazo de 05 (cinco) 

dias para impugna-los, no entanto deixou este prazo transcorrer in albis, 

motivo pelo qual é considerado autêntico, na inteligência do art. 411, inciso 

III, do NCPC: “Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: III - 

não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. 

” Apesar disso, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes. Sendo assim, não há o que falar da inexistência da 

contratação, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. 

Desse modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a 

Requerente comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela 

Requerida referente a linha telefônica 66 66 99975-9708, conta 

0309109382, trazendo aos autos o comprovante de pagamento das 

faturas questionadas e restritas nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta 

condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Lado 

outro, quanto a alegação da litigância de má-fé, não vislumbro ao presente 

caso, as hipóteses dos artigos 80 e seguintes do NCPC. Diante disso, e 

por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Quanto ao PEDIDO 

CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, para condenar a 

Requerente ao pagamento do valor de R$ 91,34 (noventa e um reais e 

trinta e quatro centavos), constantes do extrato anexo aos autos, Id. 

27748139, do qual será acrescido de juros de mora de 1% e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Nos termos do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-62.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEI SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL ATO ORDINATÓRIO. Em análise no 

sistema SISCONDJ, informo que o Alvará foi pago na data de 07/11/2018, 

conforme comprovante. FELIZ NATAL, 16 de abril de 2020. RICARDO 

SHINOHARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO 

D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 - TELEFONE: 

(66) 35851766

Comarca de Guarantã do Norte
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001301-51.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU OAB - MT15890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MIGUEL HASLINGER VITORINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIA DA COMARCA DE 

CANAÃ DOS CARAJÁS PA (DEPRECANTE)

 

Impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada por meio de sua 

advogada para dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da carta precatória, independentemente de 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000304-34.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através da Advogada Dra. 

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB: MT27189/O para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complemente os documentos que instruem a petição inicial, 

comprovando a alegada hipossuficiência por meio de declarações de 

imposto de renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos 

que considere pertinente, sob pena do indeferimento da gratuidade de 

justiça, termos do art. 99, §2º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001191-52.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ANTONOW (EXECUTADO)

Outros Interessados:

AGOSTINHO BORGERT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB: MT12113-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000945-56.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON NICOLETTI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB: MT16168-O, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001192-37.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO ALVES DE AQUINO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JEAN 

CARLOS ROVARIS OAB: MT12113-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-43.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB: PR24498-O, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001138-71.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. 

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB: MT0019063A acerca do 

Despacho prolatado nos autos - ID 31242487, devendo sobre ele se 

manifestar, no prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24453 Nr: 1293-82.2005.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T R R GARCIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:OAB/MT 5089-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aguinaldo Sebastião 

Romeiro - OAB:11728, Carlos Roberto de Souza Carmona - 

OAB:3863, Fernanda Theophilo Carmona - OAB:7.615, Rodrigo 

Sempio Faria - OAB:8078

 Certifico que a parte Executada devidamente intimada por seus 
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advogados via DJE publicado 25/11/2019, não se manifestou ate o 

presente momento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36210 Nr: 2328-38.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldtraud Horn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 0 7 - 1 2 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

099309-79.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38962 Nr: 1162-34.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Brito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 0 1 - 0 5 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099302-87.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39537 Nr: 1738-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Madalena dos Santos, Antonio Ferreira 

dos Santos, Wanderley Domingos dos Santos, Sidiney Ferreira dos 

Santos, Carlos Ney dos Santos, Betania Cristina Ferreira dos Santos, João 

Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maria Madalena dos Santos - OAB:, Maycon 

A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 21.831/0, Reinaldo Luciano 

Fernandes - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 2 7 - 4 8 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099228-33.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41461 Nr: 841-62.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Inês Marques Sabinanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 4 1 - 3 2 . 2 e  0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  

0099242-17.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41541 Nr: 921-26.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ARY BALLERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 3 4 8 2 7 0 - 3 8 . 2 0 1 8 . 4 . 0 1 . 9 1 , 

0 0 9 9 2 4 8 - 2 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 ,  0 0 9 9 2 5 0 - 9 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0 0 9 9 2 5 2 - 6 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 ,  0 0 9 9 2 5 4 - 3 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0 0 9 9 2 5 6 - 9 8 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 ,  0 0 9 9 2 5 8 - 6 8 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099260-38.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41558 Nr: 938-62.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 2 1 - 4 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099222-26.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41573 Nr: 953-31.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo Florentino da Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 1 9 - 7 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099220-56.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41575 Nr: 955-98.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH LEA DE ASSIS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 3 3 - 5 5 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099838-98.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41706 Nr: 1086-73.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Souza Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

RPV/PRECATÓRIO (s)  TRF 0099271-67 .2020.4 .01 .9198e 

0099273-37.2020.4.01.9198

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41814 Nr: 1194-05.2011.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ROSSI KAIPPERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação de fls. 230/235 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41836 Nr: 1216-63.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES DUARTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 1 6 7 - 7 5 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099168-60.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41868 Nr: 1248-68.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELY CORDEIRO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 8 2 - 9 6 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099284-66.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42136 Nr: 1516-25.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ VIEIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 8 4 6 - 7 5 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099291-58.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42144 Nr: 1524-02.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE HEMETERIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 3 1 - 8 5 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099232-70.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80087 Nr: 1909-47.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Alves dos Santos, FELIPE DOS SANTOS DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 8 3 7 - 1 6 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0099225-78.2020.4.01.9198 e 0099226-63.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81656 Nr: 990-24.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 9 9 8 5 1 - 9 7 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099312-34.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84484 Nr: 439-10.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvino Luiz Palenskchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que apresente, no prazo de 

30 (trinta) dias, recibo de pagamento à parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85913 Nr: 1841-29.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Aparecido Guaranha, Antonio Neto 

Pereira, ANTONIO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para menifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fls. 82 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87335 Nr: 669-18.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ilda Destefani Maronese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 1 5 7 - 3 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099159-98.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87916 Nr: 1133-42.2014.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 3 6 - 1 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099237-92.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88343 Nr: 1494-59.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Schuatz, Silvanir Coelho Basto, João Vieira de 

Bonfim, Jamir Debortoli, Laudelino Vaz, Ercido Martins dos Santos, Edvaldo 

Ramos Magalhães, Bertulino Pereira Ramos, Antonio Alves Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431- MT

 Intimação da parte requerida, para manifestar acerca do despacho de fls. 

372/373 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89022 Nr: 1834-03.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Tereza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 1 3 - 6 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099214-49.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90772 Nr: 2864-73.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Jose dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 8 5 0 - 1 5 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099305-42.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90888 Nr: 2962-58.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan do Carmo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para manifestar a cerca da certidão de 

citação negativa de fls. 58 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91139 Nr: 88-66.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da correspondência 

devolvida de fls. 64 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91237 Nr: 172-67.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:17.694/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 8 4 7 - 6 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099294-13.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91928 Nr: 654-15.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Neto Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

RPV/PRECATÓRIO (s) e 0099163-38.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94448 Nr: 1965-41.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94960 Nr: 2273-77.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcilia Nunes Paulas Heinzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

RPV/PRECATÓRIO (s) 0099244-84.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94998 Nr: 2296-23.2015.811.0087
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Nunes Aguilhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Intimação da parte requerida para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101755 Nr: 2432-83.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ANDREA GARCIA ME, CLAUDIA 

ANDREIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fl. 47 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102691 Nr: 3113-53.2016.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliano Neres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 3 9 - 6 2 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099240-47.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106146 Nr: 797-33.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA, Abraão Linconl 

Siquieri, Décio Siquieri, Eunice Gregorio Siquieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:OAB/MT 20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariagda Siquieri Gomes 

Scatola - OAB:21.161/OAB-MT

 Intimação da autora, para apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação de fls. 100/128 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108825 Nr: 2278-31.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI JULIANO CAMPEOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte embargante, para manifestar a cerca da impugnação 

aos embargos à execução de fls. 57/70 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108981 Nr: 2350-18.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - Sindicato Dos Trabalhadores Do Ensino Público 

do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para apresentar impugnação à contestação de 

fls. 68/108 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109314 Nr: 2539-93.2017.811.0087

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Paulino Cavalett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactos Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da correspondência 

devolvida de fl. 64 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115392 Nr: 2362-95.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Bustamante de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando França de Andrade - 

OAB:27210/O, Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT/12.758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15.469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 

12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação de fls. 76/78 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117451 Nr: 3806-66.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair dos Santos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80460 Nr: 2287-03.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

RPV/PRECATÓRIO (s) 0099243-02.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 80571 Nr: 2398-84.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José das Graças de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 4 8 - 7 6 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099349-61.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82418 Nr: 1752-40.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBDO, MARIA APARECIDA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

RPV/PRECATÓRIO (s) Autuada no TRF e 0099230-03.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83535 Nr: 2873-06.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Filomena Bettier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 1 5 - 3 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099216-19.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84832 Nr: 802-94.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 6 2 - 0 8 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099264-75.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84841 Nr: 811-56.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 3 4 - 4 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099235-25.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85001 Nr: 958-82.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Jose Lenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 4 5 - 6 9 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099246-54.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85164 Nr: 1123-32.2013.811.0087

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 8 4 2 - 3 8 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099266-45.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85365 Nr: 1321-69.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao da Costa Danassao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 9 9 2 1 1 - 9 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099212-79.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85755 Nr: 1708-84.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JHK, JdRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora por seu advogado para apresentar aos autos 

número de conta corrente ou paupança no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86113 Nr: 2035-29.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calixto Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

Argemira Pedrosa Zamar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 1 4 - 0 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099316-71.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86220 Nr: 2122-82.2013.811.0087
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sezinando Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 8 6 - 3 6 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099288-06.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86597 Nr: 2323-74.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Danelci Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  9 9 2 3 8 - 7 7 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099839-83.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86898 Nr: 320-15.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Donizete de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

RPV/PRECATÓRIO (s )  TRF 0099169-45 .2020 .4 .01 .9198  

0099170-30.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103152 Nr: 3344-80.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENOR ALVES DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106546 Nr: 1037-22.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza M. R. Guimarães EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fl. 41 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118400 Nr: 4381-74.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUKITI KIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para manifestar a cerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 48 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119156 Nr: 4907-41.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ghisleri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues - 

OAB:22.816/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação de fls. 93/96 no prazo legal.;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119777 Nr: 5258-14.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Cezar Procopio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora por sua advogada para se manifestar no prazo 

de 05 dias referente as informações juntadas fls.111/116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85353 Nr: 1309-55.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcival Gouveia Guimaraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miriam Cristina Rodrigues Fran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Lehnen - OAB:OAB/MT 

10752-B, Eloane Envangelista - OAB:MT/14961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fl.78 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107576 Nr: 1650-42.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA SOLANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, 

OSVALDO GARCIA DA ROCHA, Avelino Vilson Solano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13911, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 Intimar o requerente para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 126914 Nr: 3851-36.2019.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Narciso de Moraes, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte embargante, para manifestar acerca da impugnação 

aos embargos de fls. 51/58 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38630 Nr: 831-52.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL HELU (de cujus), Maria Cristiane Venturelli Helú, 

Solange Venturelli Helu Prestes de Oliveira, Wilson Venturelli Helú, Flavio 

Venturelli Helu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO ECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Certifico que os exequentes intimados via DJE por seu advogado ate o 

presente momento não se manifestaram refente aos documentos juntados 

nas fls. 138/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39664 Nr: 1865-62.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosario Silva Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41832 Nr: 1212-26.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4.987-B/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 1158-55.2014.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I Cusin ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson W R Santos - 

OAB:226132 SP, José Martins - OAB:84314 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da correspondência 

devolvida de fl. 83 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93085 Nr: 1255-21.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO CACERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para manifestar acerca da 

correspondência devolvida de fl. 78 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95740 Nr: 2733-64.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fl. 57vº no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96025 Nr: 2882-60.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MACHADO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do oficial 

de Justiça de fl. 36 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96046 Nr: 2893-89.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jovane Dalsoquio - 

OAB:OAB/MT 10.289, Paulo Cesar Barbieri - OAB:MT/17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliana Borges França - 

OAB:17.694/OAB-MT

 Intimação da parte embargante, para manifestar acerca dos cálculos 

apresentados às fls. 112/116 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100851 Nr: 1910-56.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ocleriton Fernando Teodoro, Edimara Ribeiro Bellini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sol e Lua Casa de Eventos, Allianz Seguros 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, Queiliane Vieira Mendes Vaz - 

OAB:MT/20.117/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013A/MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação da parte autora, para manifestar no prazo de 05 (cinco )dias, se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 625 de 783



houve cumprimento do acordo, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117848 Nr: 4077-75.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15758

 Intimação das partes, para manifestarem sobre as informações do perito 

de fls. 127/131 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118031 Nr: 4170-38.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusta Colnago Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para apresentar a impugnação à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84745 Nr: 709-34.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIAS DOS SANTOS, Ailton 

Aparecido Guaranha, Darlei Donizete Guaranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para se manifestar referente a pesquisa do 

RENAJUD na fl.97, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95350 Nr: 2541-34.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que parte Autora se manifestou no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97990 Nr: 237-28.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da requerente para apresentar a impugnação à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100297 Nr: 1590-06.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C de Morais Agropecuaria Eireli-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaçõa da parte Autora para se manifestar referente a juntada da 

certidão do oficial de justiça de fls. 37/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101597 Nr: 2344-45.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eufrasia Moreis Feitosa Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, Queiliane Vieira Mendes Vaz - 

OAB:MT/20.117/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da requerente para apresentar as contrarrazões de apelação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101753 Nr: 2430-16.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA ADAIANA DE OLIVEIRA ME, Renata 

Adaiana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para se manifestar sobre a juntada da certidão 

do oficial de justiça de fl. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102823 Nr: 3190-62.2016.811.0087

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM Original Distribuidora LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T R R Garcia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CORRÊA BEZERRA - 

OAB:8670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar refernte a juntada da 

certidão do oficial de justiça fls. 27/28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103077 Nr: 3306-68.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIÇA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para requerer no que entender de direito no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000910-96.2019.8.11.0087
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Parte(s) Polo Ativo:

DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAINE MOLINA JUNIOR OAB - MT0021264-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IRIS DE SOUZA NUNES (EMBARGADO)

MARIA JOELMA ANDRADE (EMBARGADO)

TONINHO ALVES SOARES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000910-96.2019.8.11.0087. 

EMBARGANTE: DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA EMBARGADO: 

TONINHO ALVES SOARES, JOSE IRIS DE SOUZA NUNES, MARIA JOELMA 

ANDRADE Vistos etc. Considerando as informações do petitório de ID 

25146035, devidamente certificadas sob ID 25144199, constato que a 

impugnação aos embargos (ID 24080384) foi protocolada de forma 

sigilosa, não possuindo a embargante acesso ao seu conteúdo. Diante 

disso, visando possibilitar o cumprimento integral da decisão de ID 

24851848 e, por conseguinte, o correto deslinde processual, retiro o sigilo 

da aludida manifestação, concedendo à autora o devido acesso. Ademais, 

no intuito de elidir eventual alegação de cerceamento de defesa, intime-se 

a embargante para que, nos termos da aludida decisão, manifeste-se 

acerca da impugnação apresentada no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Guarantã do Norte/MT, 15 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000785-87.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENI MARIA GONCALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000785-87.2019.8.11.0036 Em cumprimento a Decisão ID 25039210, e 

considerando a Contestação ID 31267244, nos termos do art. 350 do CPC, 

INTIMO a parte autora por sua patrona via DJe, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação, caso queira. 

Guiratinga/MT, 16 de abril de 2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico 

Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, 

GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000553-75.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. M. (REU)

H. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIS DE ARAUJO SILVA OAB - 027.657.261-08 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000553-75.2019.8.11.0036 Considerando o teor da Certidão ID 31300905, 

Intimo a parte autora através de sua advogada para que se manifeste nos 

autos no prazo de dez (10) dias, requerendo o que entender de direito, 

Guiratinga/MT, 16 de abril de 2020 Rosiane da Mata Pereira Técnico 

Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, 

GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000841-23.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON FERREIRA BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000841-23.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REU: ILTON FERREIRA BARBOSA Vistos, etc. Trata-se Ação 

Civil Pública pelo rito ordinário prevista nas Leis nº 7.347/85, bem como, 

subsidiariamente, é regida pelo Código de Processo Civil, ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ILTON 

FERREIRA BARBOSA, todos já qualificados. Ao compulsar os autos, em 

uma análise sumária, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito. Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial. DEIXO de designar audiência de conciliação, devido a 

impossibilidade de transação neste caso, pelo fato da presente causa 

envolver interesse público, artigo 334, §4º, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Dando prosseguimento ao presente feito, CITE-SE o 

requerido para, no prazo legal, apresentem a contestação, sob pena das 

advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo Civil. 

Com o aportamento da contestação, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público, ora autor, para apresentar a impugnação à contestação. 

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para 

novas deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 16/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000029-44.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo: 

1000029-44.2020.8.11.0036 Considerando o teor da Certidão da Oficiala 

de Justiça ID 29057024, impulsiono o presente feito para Intimação da 

parte autora, através de seu advogado para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal. Guiratinga/MT, 16 de abril de 2020 Rosiane da Mata 

Pereira Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA 

MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 

34311387

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000029-44.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000029-44.2020.8.11.0036 Considerando o teor da Certidão da Oficiala 

de Justiça ID 29057024, impulsiono o presente feito para Intimação da 

parte autora, através de seu advogado para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal. Guiratinga/MT, 16 de abril de 2020 Rosiane da Mata 

Pereira Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA 

MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 

34311387

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42484 Nr: 858-81.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ribeiro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEC Energia S.A, Fernando Bontorim Amato, 

Renato do Valle Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otávio Luiz Rocha Ferreira dos 

Santos - OAB:DF-23.642, Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MACHADO MALAGO - 

OAB:236033, Pedro Romeiro Hernesto - OAB:42860, VICTOR LOPES 

DO NASCIMENTO - OAB:22654/O

 Decido.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido exposto pela parte autora na exordial para, tão 

somente, declarar a rescisão contratual (f. 15/20).

CONDENO a REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme 

estabelece o art. 85, §2º e §8º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, em nada sendo 

requerido:

2) INTIME-SE a parte REQUERIDA para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.

(...)

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 15/04/2020.

 Assinado Digitalmente

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48628 Nr: 1400-65.2017.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Cruz dos Santos 

Mello - OAB:17682-MT, Rafael Henrique Cruz dos Santos - 

OAB:22466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran da Cunha Gomes da 

Silva - OAB:21.336/O, Poliana Carvalho Viola - OAB:22794-MT

 Certidão

Certifico e dou fé que, não foi expedido Alvará Eletrônico para 

levantamento do valor depositado pelo executado à ref. 113, tendo em 

vista que o respectivo valor fora recolhido no setor do Funajuris e não na 

Conta Única, conforme juntada de informações ref. 130. INTIMO neste ato 

a parte executada através de seu advogado, para providenciar o 

recolhimento de forma correta.

Guiratinga - MT, 16 de abril de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37421 Nr: 795-90.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailza Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficial Notário do Cartório de Paz e Notas, 

Tabelionato e Registro Civil da Pessoas Naturais, Alcy Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Geraldo de Lima - 

OAB:6256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Decido.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de 

restauração de registro civil cumulada com pedido de danos morais, 

ajuizada por NAILZA MARTINS DA SILVA, por consequência extingo o 

presente feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, 

para isso:

1) Nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73, DETERMINO a expedição de 

MANDADO DE RESTAURAÇÃO, para cumprimento no prazo de 30 (trinta) 

dias, de assento de casamento ao Cartório de Paz e Notas do Distrito de 

Vale Rico de Guiratinga/MT, devendo constar os seguintes dados 

presentes no Registro de Casamento (fl. 28):

“No dia três de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 

(16.05.1995), perante o Senhor Jaime Dias da Silva, faz o casamento em 

exercício e as testemunhas Neusa Ferreira de Sousa, João Fernandes 

Alves Filho, joão Teles dos Santos e Marcilene Ferreira dos Santos, 

receberam-se em casamento os contraentes, nome: Espedito Neres da 

Silva, Naturalidade: Taboca do Brejo Velho - BA, com residência neste 

município, nascido aos doze de dezembro de mil novecentos e cinquenta e 

três (12.12.1953), profissão: vaqueiro, estado civil: viúvo, Filiação: Pedro 

Neres da Silva e Gerônima Francisca da Silva, e Nome: Nailza Martins 

Pacheco, naturalidade: Poxoréu-MT, residente neste Distrito, nascida aos 

treze de maio de mil novecentos e setenta e um (13.05.1971), profissão: 

do lar, estado civil: solteira, filiação: José Martins Pacheco e Nair Vieira 

Martins, em regime de bens: Separação de Bens, cujo nome da contraente 

depois de casada: Nailza Martins da Silva. Observações: restauração do 

registro de casamento, lavrado em 03 de setembro de 1995, Livro n. 07, 

sob número 1.202, fl. 27, do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale 

Rico de Guiratinga/MT”

2) Ao ensejo, após a devida restauração, AVERBE-SE no respectivo 

registro de casamento a decretação do DIVÓRCIO decretado pelo Juízo da 

Primeira Vara de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis/MT (fl. 

30). Constando que a cônjuge voltará a usar seu nome de solteira: 

NAILZA MARTINS PACHECO.

3) DETERMINO, ainda, ao Cartório de Paz e No

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39663 Nr: 58-53.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Roberto Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos César Castro 

Silva - OAB:MT 25.700, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Com essas considerações e fundamentos, Julgo Procedente a denúncia, 

para PRONUNCIAR DAMIÃO ROBERTO RAMOS, brasileiro, solteiro, 

nascido aos 20/04/1963, em Buique/PE, filho de José Roberto da Silva e 

Julieta Maria Ramos, portador do Documento de Identidade RG n°1073544 

SSP/AL, residente e domiciliado no Distrito de Batovi, nesta comarca de 

Guiratinga/MT, próximo a Pensão Beira Rio, pela prática, em tese, da 

infração penal prevista no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II ambos do 

Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio 

Tribunal Popular desta Comarca.

Percebe-se que o acusado respondeu a este processo em liberdade, não 

havendo motivos que recomendem a sua prisão, sendo desnecessária a 

sua segregação social, quer para a garantia da aplicação da lei penal ou 

até mesmo para garantia da ordem pública, principalmente, no que 

concerne a sua presença perante o Conselho de Jurados.

Portanto, CONCEDO ao acusado o direito de continuar respondendo este 
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processo em liberdade.

Preclusa a decisão de pronúncia, encaminhem-se os autos ao juiz 

presidente do Tribunal do Júri.

Intime-se o pronunciado desta sentença, como preceitua o art. 413 e 414 

do CPP.

Intimem-se seu defensor e o Parquet, nos termos do art. 420, inciso I do 

Código de Processo Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

Guiratinga/MT, 15/04/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000748-60.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GABRIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON CASTRO MIRANDA OAB - SP332736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO FERREIRA BARROS (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000748-60.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): JAIRO GABRIEL DA SILVA REU: ROMILDO FERREIRA BARROS 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com pedido de 

antecipação de tutela, proposta por JAIIRO GABRIEL DA SILVA, 

devidamente qualificado, tendo como parte requerida ROMILDO FERREIRA 

BARROS, igualmente qualificado. Alega a parte autora ter celebrado um 

contrato por instrumento particular de compra e venda e cessão de 

direitos hereditários com o requerido, na data de 15 de julho de 2014, 

referente aos direitos em uma área de terras pastais e lavradias, de 

253,088has, localizada na zona rural do Município de Barra do Garças 

-MT, correspondente à Matricula nº 39.919, do Cartório de 1º Ofício de 

Registro de Imóveis daquela comarca. Narra, ainda, que restou acordado o 

pagamento de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), a ser 

pago em 05 (cinco) parcelas, averbadas mediante notas promissórias, nos 

valores de R$ 50.000,00, para o dia 15.08.2014; de R$ 100.000,00, para o 

dia 15. 9.2014; de R$ 250.000,00, para o dia 15.05.2015 e de R$ 

250.000,00, para o dia 15.05.2016. Todavia, relata que o requerido, tão só, 

efetuou o pagamento da primeira e segunda parcela, totalizando o valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ante o mencionado inadimplemento, o 

requerido ajuizou a presente ação para rescindir o contrato de cessão de 

direitos hereditários, bem como, liminarmente, obter a reintegração de 

posse da área supra descrita. Sob Id. 27707927, decisão proferida no 

recurso de agravo de instrumento, o qual concedeu os benefícios de 

justiça gratuita a parte requerida. Assim, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento. É sabido que o possuidor tem direito de ser 

reintegrado na sua posse, em caso de esbulho e se, segundo o art. 561 

do Código de Processo Civil, desde que provando: “I – a sua posse; II – a 

turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do 

esbulho; IV – (...); a perda da posse, na ação de reintegração.” Assim, 

para fins de concessão da medida liminar de reintegração de posse, 

essas circunstâncias, que constituem a causa de pedir da ação 

possessória, devem estar plenamente demonstradas, sem as quais o 

julgador não concederá a liminar possessória reclamada na inicial. No 

presente caso, em uma análise sumária, vislumbro que não foi 

inequivocamente demonstrado o esbulho da posse, visto que o requerido 

encontra-se validamente sob posse do imóvel, mediante o contrato, até 

então plenamente eficaz pactuado entre as partes, de modo que não 

vislumbro estar claro a perda da posse do imóvel pelo autor, por ato da 

requerida consistente em abuso de confiança, violência ou 

clandestinidade. Ademais, cumpre asseverar, quanto aos requisitos 

dispostos no art. 300, do CPC, que não se vislumbra também o quesito da 

probabilidade de direito, haja vista que se encontra em trâmite no presente 

juízo uma Ação Cautelar de Sequestro de Crédito n. 548-12.2015.811.0036 

(36801), a qual possui como parte requerida o Sr. Jairo Gabriel da Silva, 

ora requerente, bem como o crédito lá perseguido trata-se do pagamento 

do contrato aqui discutido, o qual o requerente almeja rescindi-lo, logo, em 

cognição sumária, não remanesce o fumus boni iuris. Diante dessas 

situações duvidosas a respeito da verdade dos fatos, visto que a matéria 

controvertida apresenta forte conteúdo fático, a reclamar dilação 

probatória e a angularização processual, impõe-se a preservação do 

“status quo ante” com o indeferimento da medida liminar, para que essas 

questões sejam esclarecidas com o exaurimento da instrução processual, 

principalmente, com a prova testemunhal em audiência de instrução. 

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE 

PROVA DE ESBULHO - LIMINAR INDEFERIDA - POSSIBILIDADE. Ausente 

um dos requisitos do art. 926 e 927 do CPC, não há que se falar em 

deferimento de pedido liminar de reintegração de posse do imóvel objeto 

da demanda.” (TJ-MG – Processo AI 10232140005058001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 24/04/2015, 

Julgamento16 de Abril de 2015, Relator Luciano Pinto) Desta feita, não 

incumbindo a parte autora de demostrar a existência dos requisitos 

necessários para o deferimento liminar da reintegração de posse, o não 

acolhimento da liminar arguida é medida que se impõe. Decido. Isto posto, 

INDEFIRO o pedido liminar exposto na petição inicial. 1) Os benefícios da 

Justiça Gratuita foram concedidos ao autor, conforme decisão proferida 

em recurso de agravo de instrumento n. 1018933-60.2019.8.11.0000 (Id. 

27707927). 2) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de 

acordo entre as partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à 

Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, após 

INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida para comparecer no 

ato. 3) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO, VOLTEM os autos 

conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO, CASO AS PARTES 

NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente a contestação, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, a parte 

autora para que posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos para novas deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 

16/04/2020. Assinado Digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000897-56.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MORENO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DE SOUZA CARDOSO (REU)

OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS (REU)

RONIVOM SILVA CAVALCANTE (REU)

JOSE CARDOSO (REU)

EDIMILSON BRAGA DE SOUZA (REU)

FABIO BARBOSA DIAS (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000897-56.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): JOAO MORENO LIMA REU: JOSE CARDOSO, WANDERSON DE 

SOUZA CARDOSO, RONIVOM SILVA CAVALCANTE, EDIMILSON BRAGA 

DE SOUZA, FABIO BARBOSA DIAS, OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido 

liminar, proposta por JOÃO MORENO LIMA, devidamente qualificado, em 

face dos requeridos JOSÉ CARDOSO e OUTROS, também já qualificados. 

A parte autora alega, em síntese, que é legítimo possuidor e proprietário de 

dois imóveis suburbanos, adquiridos mediante carta de aforamento 

concedida pela municipalidade. O registrado sobre certidão n. 5.684, com 

as seguintes características, por “13.970 mt s² (treze mil e novecentos e 

setenta metros quadrados), com as seguintes características: uma frente 

para a faixa de terreno da marinha do Rio das Garças, outra para o 

Córrego Buritirana, uma frente para a faixa de 30 metros de distância da 

Rua marechal Rondon e um lado com o aramado do Sr. Euzébio de 

Queiroz, e, divisa com a Vila Leite”. Já o imóvel registrado sob a certidão 

n. 5.683 possuindo as seguintes características, “lote urbano nº 1 na zona 

norte com a configuração de um quadrilátero regular e a área de 846 mts² 

(oitocentos e quarenta e seis metros quadrados), medindo 18,00 mts 
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(dezoito metros) de frente para a rua Rio das Garças, por 47,00 mts 

(quarenta e sete metros) de fundos limitando com o lote nº2, limita de um 

lado a direita com a rua E; e de outro lado a esquerda limita com o lote 

nº2”. Relata, ainda, que na data de 08 de abril de 2019 ocorreu o esbulho 

na área abrangendo suas propriedades, ato esse cometido pelos 

requeridos. Narra, por conseguinte, que de imediato acionou a polícia, bem 

como a SEMA, a fim de denunciar as praticas ilícitas. Assim, sob o 

argumento de que está sofreu esbulho da posse pelos requeridos requer, 

liminarmente, a determinação para a expedição do competente mandado 

de reintegração, sob pena de cominação de multa. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. A ação de reintegração 

de posse é um remédio jurídico que visa proteger especificamente o direito 

de posse quando se constata o esbulho do imóvel objeto da lide, de forma 

que para o deferimento do pedido liminar é necessário que a petição inicial 

venha instruída com provas que, em uma análise superficial, preencha os 

requisitos elencados pelos artigos 561 do Código de Processo Civil. “Art. 

561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração.” Em relação a posse preceitua 

o artigo 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem 

de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade. Como é cediço, o direito de propriedade garante ao seu titular 

a tutela possessória. Nesse sentido ensinam Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald: A tutela possessória pressupõe uma situação anterior 

de poder fático sobre o bem, tenha sido ela emanada de um ato-fato 

(ocupação do bem); de um direito real (usufruto) ou obrigacional 

(locação), ou mesmo do direito de propriedade. (Curso de Direito Civil – 

Vol. 5. 9ª Edição. Editora Juspodivm) Ao compulsar detidamente os autos, 

vislumbra-se que embora a parte autora tenha contribuído escassamente 

com conteúdo probatório de sua posse anterior, uma vez que todos os 

documentos juntados demonstram claramente a propriedade do autor e 

não sua efetiva posse dos imóveis, infere-se dos relatos dos invasores 

perante a unidade policial, que esses invadiram recentemente o local e 

antes realmente não havia qualquer possuidor presente na área. Assim, 

atinente ao disposto no art. 1.196 do CC, cabe inferir que, ante os fatos, o 

proprietário, ora requerente era seu possuidor, vez que dispunha de 

alguns dos direitos do proprietário, em que pese não ter realizado qualquer 

benfeitoria na área, para o efetivo exercício da função social da 

propriedade. Em relação aos outros quesitos, observa-se que o autor 

demonstrou, ainda que sumariamente nos relatos dos fatos, 

principalmente, o requisito da perda da posse pelo esbulho, por ato ilícito 

dos requeridos, conforme depreende do Boletim de Ocorrência nº 

019.106807 e do Inquérito Policial aberto em relação ao caso, em que 

constam as Declarações de testemunhas e a Declaração de um dos 

requeridos (Id. 26730103). Nesse sentido, prudente se faz determinar a 

manutenção do estado de fato existente, a posse do autor, por força do 

princípio quieta non movere, mediante os indícios dos requisitos 

obrigatórios para a concessão do mandado de reintegração de posse, 

conforme o entendimento da Jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS. NEGATIVA DE ENTREGA DA PLENA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO 

JULGADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se o julgador, ao analisar as alegações e 

provas produzidas nos autos, entende que foram preenchidos os 

requisitos autorizadores da concessão de liminar em ação de reintegração 

de posse e apresenta os motivos que formaram seu convencimento, não 

há negativa de entrega da plena prestação jurisdicional. 2. A verificação 

da ocorrência ou não dos pressupostos para a concessão de liminar 

demanda reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento vedado 

em sede de recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 3. Se a parte agravante 

não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão 

regimentalmente agravada, deve o julgado ser mantido por seus próprios 

fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 

414166 MG 2013/0351644-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 16/06/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. Submete-se, a 

reintegração de posse, a observância dos requisitos cumulativos do art. 

927 do CPC, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da 

posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. Discussão que 

recai sobre lote lindeiro ao adquirido pela ré, dos autores, por contrato 

particular de cessão de posse. Pressupostos para retomada do bem 

preenchidos. Interlocutória confirmada. NEGADO SEGUIMENTO ao 

recurso, por decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 

70065650509, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 10/07/2015).(TJ-RS - AI: 

70065650509 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 

10/07/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/07/2015) Portanto, presentes os requisitos, a concessão 

da liminar para a garantia da retomada da posse do autor é de rigor, 

principalmente, por este Juízo não vislumbrar dano irreversível aos 

requeridos. Decido Ante o exposto, nos termos da fundamentação, 

DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada na exordial, para isso: DETERMINO a 

expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor, para 

que seja reintegrado na posse dos imóveis objeto da presente lide, quais 

sejam: “Imóvel registrado sob a certidão n. 5.684: lote urbano de 13.970 mt 

s² (treze mil e novecentos e setenta metros quadrados), com as seguintes 

características: uma frente para a faixa de terreno da marinha do Rio das 

Garças, outra para o Córrego Buritirana, uma frente para a faixa de 30 

metros de distância da Rua marechal Rondon e um lado com o aramado do 

Sr. Euzébio de Queiroz, e divisa com a Vila Leite”. Imóvel registrado sob a 

certidão n. 5.683: lote urbano nº 1 na zona norte com a configuração de 

um quadrilátero regular e a área de 846 mts² (oitocentos e quarenta e seis 

metros quadrados), medindo 18,00 mts (dezoito metros) de frente para a 

rua Rio das Garças, por 47,00 mts (quarenta e sete metros) de fundos 

limitando com o lote nº2, limita de um lado a direita com a rua E; e de outro 

lado a esquerda limita com o lote nº2”. EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA o 

respectivo Mandado de Reintegração na Posse em favor da parte autora 

com a DETERMINAÇÃO para que a área esbulhada seja DESOCUPADA, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como ABSTENHAM-SE de praticar 

quaisquer atos de obstrução (turbação/esbulho), inclusive os de ameaça, 

que impeçam ou atrapalhem o uso e gozo das áreas descritas na inicial 

pela parte autora, sob pena de crime de desobediência de ordem judicial. 

AUTORIZO o Reforço Policial, caso necessário, para todo o cumprindo da 

diligência, devendo-se proceder a prisão em flagrante dos requeridos ou 

terceiros que obstarem a efetivação da ordem, pelo cometimento dos 

crimes de desobediência, resistência e eventual desacato. Para tanto, 

OFICIE-SE COM URGÊNCIA ao COMANDO da Policia Militar de Guiratinga, 

para que ACOMPANHE a oficial de justiça no cumprimento do mandado de 

manutenção de posse. DEIXO de designar audiência de conciliação na 

atual conjectura processual, sem prejuízo de futura designação. CITE-SE a 

parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias para ofereça 

contestação, de forma que a não apresentar contestação será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Em seguida, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo legal, caso queira, apresente sua réplica. 

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 16/04/2020. 

Assinado digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91181 Nr: 2248-32.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODENILSON ROSA BATISTA, Cpf: 

02177934109, Rg: 17921392, Filiação: Maria Aparecida Rosa e Divino 

Batista, data de nascimento: 23/07/1989, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, separado(a) judicialmente, pecuarista, Telefone 66 9 
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9989-3021. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que no dia 25/12/2017, por volta das 08h, na 

residência localizada na Rua Armando Strapazzon, nº 87, bairro Recanto 

dos Pássaros, nesta cidade e comarca de Itaúba/MT, o denunciado 

RODENILSON ROSA BATISTA consciente da ilicitude e reprovabilidade da 

sua conduta, entrou e permaneceu, durante todo o dia, contra vontade 

expressa de quem de direito, em casa alheia, pertencente à sua 

ex-namorada Rose Maria Montanari, consoante termo de declarações da 

vítima (fls. 07/09). Consta ainda que entre 08 h até as 18 h do dia 

25/12/2017, na residência localizada no endereço acima mencionado que 

o denunciado RODENILSON ROSA BATISTA consciente da ilicitude e 

reprovabilidade da sua conduta, privou sua ex-namorada Rose Maria 

Montanari, mediante cárcere privado, consoante termo de declarações da 

vítima, Por fim Consta, ainda que, no dia 25/12/2017 no período 

compreendido entre 08 h até as 18 h, no mesmo endereço já citado, o 

denunciado RODENILSON ROSA BATISTA consciente da ilicitude e 

reprovabilidade da sua conduta, por motivo fútil, ofendeu a integridade 

corporal da sua ex-namorada Rose Maria Montanari, consoante prontuário 

médico (fl. 15-v), exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 

16-v/18-v) e imagens fotográficas das lesões (fls. 24/33) do referido 

inquérito. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denuncia RODENILSON ROSA BATISTA como incurso no art. 

150 (Fato 01), art. 148(Fato 02) e art. 129, § 9º, c/c art. 61, alíneas "a" e 

"f" (Fato 03), todos do Código Penal e combinados com o art. 5º, inciso III, 

da Lei 11.340/06, em concurso material de crimes (art. 69 CP) pelo que se 

promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua 

citação, nos termos do art. 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, 

com redação dada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a sentença 

de mérito, ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, quais 

sejam: Rose Maria Montanari, IPC Carlos E. A. Leite, Thais Montanari Viais, 

Dr. Josefer M. N, Cadore

Despacho: Autos nº: 2248-32.2018.811.0096.Código Apolo nº: 91181. 

Vistos, etc.1 - Tendo em vista que a tentativa de citação do réu restou 

negativa, DEFIRO a cota ministerial, razão pela qual DETERMINO a citação 

por edital do réu, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos dos artigos 

361 e 365, ambos do Código de Processo Penal.2 – EXPEÇA-SE o 

necessário para cumprimento do ato citatório.3 - Decorrido o prazo do 

edital, não havendo manifestação do acusado, DÊ-SE vista do processo 

ao presentante do Ministério Público.Cumpra-se, servindo a presente, no 

que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Itaúba/MT, 

data da assinatura digital.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edinéia Cristina dos 

Santos , digitei.

Itaúba, 08 de abril de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92730 Nr: 282-97.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO CORREA, Cpf: 40757951953, Rg: 

3.656.884-4, Filiação: Maria José das Dores e Manoel Correa Brasilino, 

data de nascimento: 16/08/1935, brasileiro(a), natural de Monte Belo-MG. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de 

agosto de 2018, por volta das 10h30, na residência localizada na rua Papa 

João Paulo II, bairro Sol Nascente, nesta cidade e comarca de Itaúba/MT, o 

denunciado PEDRO CORREA consciente da ilicitude e reprovabilidade da 

sua conduta, ofendeu a integridade corporal da sua esposa Catarina 

Mendes Correa, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/03-v), exame de 

corpo de delito e mapa topográfico (fls. 24/26- v).Apurou-se que, nas 

condições de tempo e local acima descritas, o denunciado Pedro iniciou 

uma discussão com o seu neto, momento em que a vítima Catarina 

interveio, quando o denunciado desferiu-lhe um soco em sua face e 

empurrou-a, momento em que esta caiu ao solo, sofrendo diversas lesões 

nos cotovelos, perna e rosto, consoante descrito às fls. 24/26-v. Ante o 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia PEDRO CORREA como incurso no art. 129, § 9º, c/c art. 61, 

inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal em observância à Lei 

11.340/06, e que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o 

devido processo penal, com a citação do ora denunciado, para que o 

mesmo apresente resposta à presente lide penal e demais atos do 

processo, seguindo-se o rito procedimental previsto no artigo 396 e 

seguintes do Código de Processo Penal, para ser processado e julgado 

até final condenação, intimando as pessoas abaixo arroladas pelo 

Ministério Público, quais sejam: Catarina Mendes Correa, PM Carlos de 

Lacerda Campos, Ronaldo de Souza Correa, Sueli Pereira Niza 

Vasconcelos e Aparecido Mendes Corea.

Despacho: MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOItaúba - MTVara Única 

CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 13 

DE MARÇO.Objetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.Autos nº: 

282-97.2019.811.0096.Código Apolo nº: 92730. Vistos, etc.Em 

atendimento ao Ofício Circular n. 022/2020-CGJ – CIA n. 

0007061-31.2020.811.0000, em que promove a campanha nacional 

“Semana Justiça pela Paz em Casa”, e em razão do réu encontrar-se em 

lugar incerto e não sabido, o Ministério Público compareceu nos autos 

pugnando pela quebra da fiança, a decretação da sua prisão preventiva 

com vistas a assegurar a aplicação da lei penal, bem como a sua citação 

pela via ficta (citação por edital) Formalizado os autos, vieram conclusos 

para deliberação.DECIDO.1 – DA QUEBRA DA FIANÇAAnalisando os 

autos, verifico que o denunciado foi preso em flagrante em 30 de agosto 

de 2018, tendo auferido o benefício da liberdade provisória no mesmo dia 

mediante fiança e demais compromissos de estilo, assinando, para tanto, o 

respectivo termo de fiança.Verifica-se, portanto, que após a concessão 

do referido benefício, o réu mudou de endereço sem se manifestar nos 

autos, deixando de informar eventual mudança. Assim, desrespeitou o 

compromisso assumido perante a autoridade policial, de forma a ensejar a 

quebra de sua fiança.O Código de Processo Penal, ao tratar da fiança, 

traz o seguinte:“Artigo 341: Julgar-se a quebrada a fiança, quando o 

acusado:(...)III – descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com 

a fiança.Artigo 343:O quebramento injustificado da fiança importará na 

perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição 

de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão 

preventiva.”Conforme leciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima 

“além de autorizar a substituição da medida, a imposição de outra medida 

cumulativamente ou, em último caso, até mesmo a decretação da prisão 

preventiva (CPP, art. 282, § 4°), também implicará a perda da metade do 

valor dado em fiança, em razão do seu quebramento”.Assim, pelo 

exposto, com fundamento no art. 341, III, c/c art. 343 do Código de 

Processo Penal, JULGO QUEBRADA a fiança prestada neste feito, 

declarando a perda da metade de seu valor.2 - DA PRISÃO 

PREVENTIVAComo se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é medida excepcional 

que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos 

provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus 

commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais 

sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a 

demonstração dos indícios suficientes da sua autoriaDe sua vez, o 

segundo requisito, também com expressão própria no campo processual 
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penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do 

acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de 

cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia 

cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal.Por garantia da ordem pública, 

entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve 

pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das 

circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o 

agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do 

crime.De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à 

gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de 

ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.Por sua 

vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento 

da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir 

na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por 

meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de 

coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento 

probatório, etc.Já o encarceramento preventivo embasado na 

necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o 

risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente 

responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de 

fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve 

ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal 

conclusão.Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita 

na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão 

ao citar o eminente Ministro Celso de Mello (MARCÃO, Renato. Prisões 

cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012):“Há que se ter em mente, sempre, a seguinte 

advertência do Min. Celso de Mello a respeito da necessidade de apuração 

criteriosa dos requisitos autorizadores: ‘A mera suposição, fundada em 

simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar 

de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da 

liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos 

que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso 

mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa 

investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir 

na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, 

prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou 

econômico-financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de 

juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema 

jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja 

precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do 

processo penal”.No caso em exame, verifico que não há elementos 

suficientes para a decretação da custódia cautelar, eis que os requisitos 

do artigo 312 do Código de Processo Penal não estão preenchidos.Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de decretação de prisão preventiva de Pedro 

Correa.3 – DA CITAÇÃO POR EDITALTendo em vista que a tentativa de 

citação do acusado restou negativa, acolho a cota ministerial, pelo que, 

DETERMINO a citação por edital do réu, nos termos do artigo 361 do 

Código de Processo Penal, com prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o 

prazo do edital, não havendo manifestação do acusado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Itaúba/MT, data da assinatura digital.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edinéia Cristina dos 

Santos , digitei.

Itaúba, 08 de abril de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90853 Nr: 2055-17.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean da Costa Rodrigues, DIEGO APARECIDO 

MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN DA COSTA RODRIGUES, Cpf: 

04279734143, Rg: 21774870, Filiação: Francisca Alquina da Costa e José 

Maria Rodrigues, data de nascimento: 27/06/1995, brasileiro(a), natural de 

Colider-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 66 9 8429-1769 e 

atualmente em local incerto e não sabido DIEGO APARECIDO MIRANDA 

DOS SANTOS, Cpf: 50942651480, Rg: 23946610, Filiação: Maria das 

Dores Miranda e José de Freitas Santos, data de nascimento: 25/06/1992, 

brasileiro(a), natural de Colider-MT, solteiro(a), operador de máquinas 

pesadas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 19 de 

agosto de 2018, por volta das 22 h, na avenida paralela à Rodovia BR 163, 

nas proximidades da pista de motocross, neste Município de Itaúba/MT, o 

denunciado Diego Aparecido Miranda dos Santos, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com a 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e dirigiu 

veículo automotor, em via pública, sem Habilitação, gerando perigo de 

dano; em relação ao Denunciado Jean Consta do incluso Inquérito Policial 

que, no dia 19 de agosto de 2018, por volta das 22 h, na avenida paralela 

à Rodovia BR 163, nas proximidades da pista de motocross, neste 

Município de Itaúba/MT, o denunciado Jean da Costa Rodrigues, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou 

funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela. Apurou-se 

que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o acusado 

Diego Aparecido Miranda dos Santos, acompanhado do denunciado Jean 

da Costa Rodrigues, após ingerir bebida alcoólica (vodka), conduziu 

veículo automotor Honda CG 125, Titan, placa JYU 0428, momento em que 

foi abordado pela polícia militar. Durante o trajeto para o quartel da PM, o 

indiciado Jean da Costa Rodrigues ameaçou os policiais militares Carlos de 

Lacerda Campos e Jonathan Oliveira dos Santos. Por fim, durante a 

confecção do referido boletim de ocorrência, verificou-se que Diego 

Aparecido Miranda dos Santos não possuía Carteira de Habilitação 

Nacional. Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO denuncia Diego Aparecido Miranda dos Santos, já 

qualificado, como incursos nos artigos 306 e 309 da Lei 9503/97, em 

concurso material, bem como denuncia Jean da Costa Rodrigues, vulgo 

“Zagueiro”, como incurso do artigo 331 do Código Penal, pelo que requer 

que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo 

legal, ouvindo se durante a instrução criminal as vítimas e as testemunhas 

PM Carlos de Lacerda Campos, PM Jonathan Oliveira dos Santos e PC 

Anderson da Silva Gomes.

Despacho: Autos nº: 2055-17.2018.811.0096.Código Apolo nº: 

90853.Vistos, etc.1 – Primeiramente, REDISTRIBUA-SE o presente para a 

Justiça Comum.2 - Considerando a existência de prova da materialidade e 

de suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face 

do acusado Diego Aparecido Miranda dos Santos e Jean da Costa 

Rodrigues, qualificado nos autos, como incurso nas sanções descritas 

nos termos da denúncia, por satisfazer os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, quais sejam a satisfatória exposição do fato 

criminoso, a devida qualificação dos acusados, a classificação do crime 

perpetrado e o rol de testemunhas.2 - No que tange aos pressupostos 

formais do art. 395, verifica-se que há condições para o exercício da ação 

penal e justa causa para sua propositura, não se verificando, ao menos 

em apreciação sumária, a inépcia da inicial, que encontra-se 

fundamentada em elementos informativos que amparam a materialidade e 

autoria delitiva por parte dos denunciados, levando a um juízo de 

probabilidade dos fatos narrados.3 - Considerando que as tentativas de 

localização dos acusados restaram negativas, CITEM-SE os acusados por 

edital nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, com prazo 

de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo 

do artigo 396-A do Código de Processo Penal. 4 - INDEFIRO o pedido de 

juntada das certidões dos antecedentes criminais dos acusados, vez que 

tal incumbência somente poderá ser transferida ao judiciário caso 
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devidamente comprovado pelo Ministério Público a impossibilidade de 

fazê-lo (artigo 1.373 da CNGC).Decorrido o prazo do edital, não havendo 

manifestação do acusado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.5 - 

Comunique-se o recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (art. 1.453, 

II, da CNGC).6 - Já no que tange ao delito previsto no artigo 147 do Código 

Penal, analisando atentamente os autos, verifico que assiste razão ao 

ilustríssimo representante do Ministério Público, vez que as palavras 

proferidas pelos denunciados tiveram o intuito de desacatar os agentes 

públicos e não de ameaça-los, aplicando-se o princípio da consunção, 

permanecendo, apenas, o delito de desacato.Assim, HOMOLOGO o pedido 

de arquivamento do Parquet no que se refere ao delito previsto no artigo 

147 do Código Penal, observado o disposto no artigo 18 do Código de 

Processo Penal.Notifique-se o representante do Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.Itaúba/MT, data da assinatura 

digital.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edinéia Cristina dos 

Santos , digitei.

Itaúba, 15 de abril de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-34.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DE FREITAS PARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº: 8010024-34.2015.8.11.0096 Promovente: NADIR DE FREITAS 

PARGA Promovido: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – 

EPP. Vistos etc. Tendo em vista o feriado em comemoração ao aniversário 

do Município de Itaúba/MT foi transferido para a data de 15/05/2017 por 

meio do decreto 029/2017, e considerando a Portaria 21/2017-DF o qual 

suspendeu o expediente da Comarca de Itaúba/MT quanto ao dia 

15/05/2017 em virtude do feriado municipal, REDESIGNO a solenidade 

agendada neste processo para o dia 26 DE JUNHO DE 2017 ÀS 09H00MIN. 

CUMPRA-SE de acordo com despacho já proferido nestes autos. 

EXPEÇA-SE o necessário. Itaúba-MT, 11 de maio de 2017. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-34.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DE FREITAS PARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 8010025-34.2015.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Considerando que na publicação da sentença no DJE de 

07/04/2020 Edição nº10712, não constou o nome do patrono da Parte 

Requerida, visando suprir a falha apontada, nos termos da legislação 

vigente e art. 990, §1 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o advogado da Parte Requerida, Dr. Maurício Ricardo Alves, para 

tomar ciência da sentença prolatada no ID n. 19385135, parcialmente, 

adiante transcrita: (...) Posto isso, desnecessárias considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para:I – DECLARAR a 

inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Requerida nos valores de R$ 87,38; R$ 74,90; R$ 87,38; R$ 98,60; R$ 

74,90; R$ 74,90; R$ 125,60 e R$ 87,38, totalizando a importância de R$ 

711,04 (setecentos e onze reais e quatro centavos), conforme consta dos 

extratos anexos, Id. 5710981 e 12914742/12914758; eII – CONDENAR a 

Requerida a indenizar a Requerente pelos danos morais no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso;III – MANTER a liminar concedida no Id. 

5710997 Intime-se a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome e CPF da Requerente do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais 

(40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação.Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte Requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 

523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela 

Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95.Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito ITAÚBA, 16 de abril de 2020.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-35.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SOMAVILLA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA OAB - MT22100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000102-35.2017.8.11.0096. INTERESSADO: IVAN CARLOS SOMAVILLA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Trata-se de 

reclamação proposta por IVAN CARLOS SOMAVILLA em face do BANCO 

DO BRASIL S/A., ambos qualificados. A parte requerida informou no Id. n.º 

27267195, que efetuou o pagamento dos valores acordados com o 

requerente. Para tanto juntou o comprovante de transferência em nome do 

requerente no Id. n.º 27267197. A parte requerente confirmou o 

pagamento realizado e informou que houve a quitação do seu crédito, de 

modo que requereu a extinção do feito, nada mais pugnou. Desse modo, é 

a redação do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil: Art. 

924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita. 

(...)”. Nesse passo, quitado o crédito exequendo, a extinção do processo 

é medida que se impõe, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento. Não 

há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências. 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o 

processo, nos termo dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de 

Processo Civil. 2) SEM custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a 
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teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, certifique-se, anote-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas devidas. P. I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-90.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVEIRA BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000109-90.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ANA PAULA OLIVEIRA BUENO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA – ME. em face de ANA PAULA OLIVEIRA BUENO, ambos 

qualificados. Entre um ato e outro, as partes informaram que entabularam 

acordo, conforme instrumento de Id. n.º 20274088, a requerer a sua 

homologação, sendo informado posteriormente pela exequente no Id. n.º 

31213254 a quitação integral do seu crédito. É facultado as partes acordar 

a qualquer momento no processo, inclusive depois de proferida sentença, 

observados os parâmetros da Lei. O acordo deve ser realizado por 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma 

não defesa em Lei, o que foi atendido no instrumento apresentado. Nesse 

sentido, corrobora a exegese dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Nesse 

passo, é o entendimento pretoriano, com destaques em negrito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. 

PROPOSTA DE ACORDO. ACEITAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. A 

transação é um contrato pelo qual, mediante concessões mútuas, as 

partes previnem ou terminam um litígio (artigo 840, Código Civil). Recaindo 

sobre direitos contestados em juízo, a transação ou o acordo deve ser 

formalizado por petição ou tomado por termo nos autos, devidamente 

assinado pelos transigentes, autor e réu, e para constituir título executivo 

deve ser homologado por sentença”. (TJ-MG; APCV 

1.0702.13.073561-7/001; Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 

07/02/2018; DJEMG 19/02/2018). A teor do disposto no artigo 200 do CPC, 

os atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Vide redação: “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Sendo assim, preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade, a homologação por ato judicial é medida que se 

impõe. 1) Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o 

acordo constante no Id. n.º 31213254, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924 e 925 do Código de Processo Civil. 2) SEM 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, visto 

que incabíveis nesta fase processual, a teor do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. 4) Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos. P. I. C Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 13/2020/ADM

 O Doutor Rafael Siman Carvalho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Estabelecer a escala de plantão dos servidores da Justiça desta 

Comarca, para o mês de MAIO de 2020.

 ESCRIVANIA

 Oficial de Justiça

 Juiz(a)

 01 a 03 de maio

Juarez Vieira da Silva – Técnico Judiciário – fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Alto Taquari/MT

 Dr. Fábio Alves Cardoso

Telefone (66) 99648-57-87

 09 a 10 de maio

Jucileide Silveira Pereira – Auxiliar Judiciário – fone (65) 99245-4550

 Donizete Sebastião do Nascimento – Oficial de Justiça – cel. (65) 

99963-7064

 Alto Araguaia

 1ª Vara de Alto Araguaia

Marina Carlos França

65 99637-4465 ou 99646-9326

 16 e 17 de maio

Robson da Silva Souza- técnico judiciário, fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Alto Araguaia

2ª Vara

Adalto Quintino da Silva

66 99975-1673 ou 99987-2135

23 e 24 de maio

Cleonice Fátima Rabaioli Rodrigues- Técnica jud.

Fone (65) 99245-4550

 Donizete Sebastião do Nascimento – Oficial de Justiça – cel. (65) 

99963-7064

Comarca Pedra Preta-MT

Dr. Marcio Rogério Martins

Fones (66) 8439-5407 ou 8445-1656 ou (66)99969-3384

30 e 31 de maio

Fabiula Ribeiro de Moura, técnica judiciário, fone (65) 99245-4550

 Donizete Sebastião do Nascimento – Oficial de Justiça – cel 65 

99963-7064

Comarca de Itiquira

 Dr. Rafael Siman Carvalho – Assessora Letícia: 67 99263-3463

 *Plantão de Informática do TJ: 65 99604-3504

 Itiquira/MT, 16 de Abril de 2020.

 (assinado digitalmente)

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000329-33.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO (EMBARGANTE)

LAURA CLAUDINE PEREIRA SILVEIRA DE CARVALHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO CARRIJO BARBOSA (EMBARGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 
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“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-23.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000901-23.2019.8.11.0027. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ALEXSANDRO 

MARQUES DE SOUZA Vistos, etc. Diante da certidão de ID 30711317, 

NOMEIO o Dr. RENATO GONÇALVES RAPOSO, inscrito sob a OAB n. 

9.892-b-MT para patrocinar a defesa do réu Alexsandro Marques de 

Souza Deixo para fixar os honorários ao final da atuação do(a) 

causídico(a). Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT” 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento. INTIME-SE o(a) advogado(a) nomeado(a) acerca da presente 

nomeação, bem como para apresentar defesa no prazo legal. Após, 

façam-se os autos conclusos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 31 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 58277 Nr: 1722-78.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Aparecido Franco, Antonio Dourival 

Lobo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 Processo nº 1722-78.2018.811.0027 (Código 58277)

Vistos, etc.

Analisando os autos verifico que os réus Antonio Dourival Lobos dos 

Santos e Diego Aparecido Franco foram intimados da sentença proferida 

nos autos, e ambos manifestaram que não desejam recorrer da sentença 

(ref. 195/198). No entanto, até o momento não foi certificado o trânsito em 

julgado da sentença (ref. 178). Deste modo, determino que a Escrivania 

certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença e após realize o 

determinado nas disposições finais da referida sentença.

 Itiquira/MT, 10 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 56960 Nr: 1090-52.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindamir Fernandes dos Dantos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B, VAGNER LEANDRO DA CAMARA - OAB:405.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO o 

INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

LINDAMIR FERNANDES DOS SANTOS, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

a contar da data do indeferimento administrativo (DIP/DIB), com incidência 

de juros de mora a partir da citação.No presente caso, deverá incidir o 

INPC para correção monetária necessária. Quanto aos juros de mora, 

permanece aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, devendo ser 

calculados com base no índice de juros aplicados à caderneta de 

poupança.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Em tempo, para fins de 

consideração para marco de DIP/DIB, deverá ser aplicada a data do 

indeferimento administrativo.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte Autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.P.R.I.Após o trânsito em julgado, independente de nova 

conclusão, INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de 

direito. Quitado o débito, AO ARQUIVO, com as baixas de estilo.Síntese do 

Julgado: I - o nome da segurada: LINDAMIR FERNANDES DOS SANTOS 

GOMES,; II - benefício concedido: Aposentadoria Rural por idade; III - a 

renda mensal atual: um salário mínimo; IV - a data de início do benefício – 

DIB: 20/02/2017; V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - 

data do início do pagamento: 30 dias, a contar da ciência da 

decisão.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 52877 Nr: 3163-31.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26455/0

 Vistos.

Diante da manifestação da Defesa (ref. 60), acolho no que tange a 

designação de audiência de instrução.

Diante disso, designo o ato para o dia 02 DE JULHO DE 2020, ÀS 13:30 

HORAS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência, ao Ministério Público.

Itiquira/MT, 13 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57809 Nr: 1483-74.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Padilha, Diego Canabaro Padilha

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 635 de 783



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON CASTRO MIRANDA 

- OAB:36.736

 Processo nº 1483-74.2018.811.0027 (Código 57809)

Vistos, etc.

 Inicialmente este magistrado havia sido convocado para participação de 

curso na capital Cuiabá/MT na data em que havia sido designada audiência 

nestes autos. Entretanto, na presente data houve o cancelamento do 

referido curso, em virtude das recomendações para reduzir riscos de 

contaminação pelo coronavírus. Apesar de cancelado o curso, não há 

tempo hábil para o cumprimento das intimações. Diante disso, CANCELO a 

audiência agendada (19/03/2020), e, REDESIGNO o ato para o dia 01 de 

julho de 2020, às 14h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 31130 Nr: 970-19.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Oliveira Barros, Ernani José Sander, 

Afonso Rodrigues Aragão, Ernani Velasco Sander Junior, Maykon José 

Aquino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B

 Processo nº 970-19.2012.811.0027 (Código 31130)

Vistos, etc.

 Inicialmente este magistrado havia sido convocado para participação de 

curso na capital Cuiabá/MT na data em que havia sido designada audiência 

nestes autos. Entretanto, na presente data houve o cancelamento do 

referido curso, em virtude das recomendações para reduzir riscos de 

contaminação pelo coronavírus. Apesar de cancelado o curso, não há 

tempo hábil para o cumprimento das intimações. Diante disso, CANCELO a 

audiência agendada (20/03/2020), e, REDESIGNO o ato para o dia 02 de 

julho de 2020, às 16h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41496 Nr: 2159-27.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16330/MT, Wendell Pereira de Melo - 

OAB:16628-E/MT

 Processo nº 2159-27.2015.811.0027 (Código 41496)

Vistos, etc.

 Inicialmente este magistrado havia sido convocado para participação de 

curso na capital Cuiabá/MT na data em que havia sido designada audiência 

nestes autos. Entretanto, na presente data houve o cancelamento do 

referido curso, em virtude das recomendações para reduzir riscos de 

contaminação pelo coronavírus. Apesar de cancelado o curso, não há 

tempo hábil para o cumprimento das intimações. Diante disso, CANCELO a 

audiência agendada (19/03/2020), e, REDESIGNO o ato para o dia 01 de 

julho de 2020, às 15h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49023 Nr: 1108-10.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Vicentina Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Processo nº 1108-10.2017.811.0027 (Código 49023)

Vistos, etc.

 Inicialmente este magistrado havia sido convocado para participação de 

curso na capital Cuiabá/MT na data em que havia sido designada audiência 

nestes autos. Entretanto, na presente data houve o cancelamento do 

referido curso, em virtude das recomendações para reduzir riscos de 

contaminação pelo coronavírus. Apesar de cancelado o curso, não há 

tempo hábil para o cumprimento das intimações. Diante disso, CANCELO a 

audiência agendada (20/03/2020), e, REDESIGNO o ato para o dia 01 de 

julho de 2020, às 14h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57498 Nr: 1334-78.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYANE INACIO PARREIRA - 

OAB:20241/O

 Processo nº 1334-78.2018.8.11.0027 (Código 57498)

Decisão.

Vistos, etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu ref. 41.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 28/05/2020, às 

14h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu.

Considerando o endereço do acusado Antônio Carlos Pereira dos Santos 

(ref. 43), expeça-se Carta Precatória à Comarca de Guzolândia-SP, para 

sua intimação.

 A solenidade será realizada na sede deste Juízo, por meio de 

v i d e o c o n f e r ê n c i a ,  c u j o  l i n k  d e  a c e s s o  é 

https://call.lifesizecloud.com/906717 , senha de acesso 8110027.

I- INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes.

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

Determino que seja oficiado imediatamente o juízo deprecado, 

informando/confirmando a possibilidade da realização da solenidade na 

data designada por este juízo.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira-MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57851 Nr: 1505-35.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demetrio Cezar Teixera de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Processo nº 1505-35.2018.811.0027 (Código 57851)

Vistos, etc.

 Inicialmente este magistrado havia sido convocado para participação de 

curso na capital Cuiabá/MT na data em que havia sido designada audiência 

nestes autos. Entretanto, na presente data houve o cancelamento do 

referido curso, em virtude das recomendações para reduzir riscos de 

contaminação pelo coronavírus. Apesar de cancelado o curso, não há 

tempo hábil para o cumprimento das intimações. Diante disso, CANCELO a 

audiência agendada (20/03/2020), e, REDESIGNO o ato para o dia 02 de 

julho de 2020, às 15h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60653 Nr: 3228-89.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeni Batista de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Processo nº 3228-89.2018.8.11.0027 (Código 60653)

Decisão.

Vistos, etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu ref. 48.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 19/05/2020, às 

15h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu.

I- INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes.

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado Valdeni Batista de Morais, para que compareça à 

audiência ora designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira-MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62313 Nr: 152-23.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosmo Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O

 Processo nº 152-23.2019.8.11.0027 (Código 62313)

Decisão.

Vistos, etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu ref. 42.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 19/05/2020, às 

16h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu.

I- INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes.

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado Cosmo Lopes da Silva, para que compareça à 

audiência ora designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira-MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63276 Nr: 633-83.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:OAB/MT 5847

 Processo nº 633-83.2019.8.11.0027 (Código 63276)

Decisão.

Vistos, etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu ref. 44.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 19/05/2020, às 

13h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu.

Considerando o endereço da testemunha de defesa José Ambrósio 

Pereira, expeça-se Carta Precatória à Comarca de Jangada-MT, para sua 

intimação.

 A solenidade será realizada na sede deste Juízo, por meio de 

v i d e o c o n f e r ê n c i a ,  c u j o  l i n k  d e  a c e s s o  é 

https://call.lifesizecloud.com/904119, senha de acesso 8110027.

I- INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes.

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado Sandro Severo, para que compareça à audiência 

ora designada.

Determino que seja oficiado imediatamente o juízo deprecado, 

informando/confirmando a possibilidade da realização da solenidade na 

data designada por este juízo.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira-MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49986 Nr: 1555-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Velasco de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, GLEICIANE GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:21833/O

 Processo nº 1555-95.2017.811.0027 (Código 49986)

Vistos, etc.
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 Inicialmente este magistrado havia sido convocado para participação de 

curso na capital Cuiabá/MT na data em que havia sido designada audiência 

nestes autos. Entretanto, na presente data houve o cancelamento do 

referido curso, em virtude das recomendações para reduzir riscos de 

contaminação pelo coronavírus. Apesar de cancelado o curso, não há 

tempo hábil para o cumprimento das intimações. Diante disso, CANCELO a 

audiência agendada (19/03/2020), e, REDESIGNO o ato para o dia 01 de 

julho de 2020, às 16h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49988 Nr: 1557-65.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Processo nº 1557-65.2017.811.0027 (Código 49988).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (24/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 07 de julho de 2020, às 17h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50281 Nr: 1710-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Boeso Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O

 Processo nº 1710-98.2017.811.0027 (Código 50281).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (26/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 09 de julho de 2020, às 14h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 51184 Nr: 2216-74.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florêncio Fernando Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O

 Processo nº 2216-74.2017.811.0027 (Código 51184).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (18/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 07 de julho de 2020, às 15h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 52942 Nr: 3192-81.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BATISTA LEMOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Processo nº 3192-81.2017.811.0027 (Código 52942).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (26/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 09 de julho de 2020, às 15h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 55259 Nr: 272-03.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodoro Gomes Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT

 Processo nº 272-03.2018.811.0027 (Código 55259).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (25/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 08 de julho de 2020, às 15h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63375 Nr: 689-19.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcio Teixeira, Rozineia Monteiro da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24749/MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 Processo nº 689-19.2019.811.0027 (Código 63375).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 
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Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (17/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 20 de maio de 2020, às 13h30min.

 Considerando a juntada de Carta Precatória expedida à Comarca de 

Cuiabá-MT, informando a impossibilidade da realização do interrogatório 

dos acusados por videoconferência, bem como que a referida comarca 

designou audiência para o dia 23/03/2020, às 14h00min para o 

interrogatório dos acusados (ref. 149), AGUARDE-SE o cumprimento da 

missiva.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63681 Nr: 840-82.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON PEREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Processo nº 840-82.2019.811.0027 (Código 63681).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (18/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 07 de julho de 2020, às 15h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49045 Nr: 1116-84.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerffeson Lendeu Braz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Processo nº 1116-84.2017.811.0027 (Código 49045).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (25/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 08 de julho de 2020, às 15h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49296 Nr: 1245-89.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selis Carvalho Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Processo nº 1245-89.2017.811.0027 (Código 49296).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (25/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 08 de julho de 2020, às 16h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49444 Nr: 1330-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Fernandes Prado Tofanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANNA KAROLYNNE 

RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:25453/O

 Processo nº 1330-75.2017.811.0027 (Código 49444).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (25/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 08 de julho de 2020, às 17h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49809 Nr: 1463-20.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Ferreira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Processo nº 1463-20.2017.811.0027 (Código 49809).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (26/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 09 de julho de 2020, às 16h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44397 Nr: 1048-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Boeso Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Processo nº 1048-71.2016.811.0027 (Código 44397).
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Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (25/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 08 de julho de 2020, às 17h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47725 Nr: 262-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon de Souza Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, Caio Fellipe 

Batista Vilamaior - OAB:20.699 AOB/MT, Renato Gonçalves Raposo 

- OAB:9892-B/MT

 Processo nº 262-90.2017.811.0027 (Código 47725).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (26/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 09 de julho de 2020, às 14h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33310 Nr: 435-22.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nildo Marinho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Processo nº 435-22.2014.811.0027 (Código 33310).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (25/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 08 de julho de 2020, às 14h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 7132 Nr: 949-53.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Soares Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO EVANDRO PEREIRA 

LEITE - OAB:17345

 Processo nº 949-53.2006.811.0027 (Código 7132).

Vistos, etc.

 Diante da publicação da Portaria-Conjunta n° 247/2020 do Tribunal de 

Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecendo em caráter 

temporário medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, foram 

suspensos os prazos, atos processuais e audiências, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Diante disso, CANCELO a audiência agendada (25/03/2020), 

e REDESIGNO o ato para o dia 08 de julho de 2020, às 16h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 17 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 36286 Nr: 2065-16.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068, VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - OAB:16140

 revogo sua nomeação e NOMEIO o (a) Advogado, Dr. GUSTAVO 

MEDEIROS ARAÚJO, – OAB/MT 13.0368 para promover a defesa dos 

interesse da parte (SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA), deixo para fixar 

os honorários advocatícios quando do Trânsito em Julgado da 

Sentença.Por conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o múnus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignados os termos dos § 1º e 4º do mencionado provimento para fins 

d e  c o n h e c i m e n t o  e  a d v e r t ê n c i a  a o s  a d v o g a d o s 

nomeados:“(...)”.Registre-se, também, que são obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIMEM-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para requerer 

apresentar defesa prévia no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33480 Nr: 562-57.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Borian, HELENA LOURENÇO BORIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO MANICA, JACIELE DE MELO 

CUPERTINO, VITOR HUGO DORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovanna Karolynne 

Rodrigues de Oliveira - OAB:25.453 MT, Marlon Cesar Silva Moraes 

- OAB:5629/MT, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678/MT, scheila 

priscila - OAB:40020, Welton Esteves - OAB:11.924/MT

 Vistos.

Em análise aos requerimentos aportados nos autos, determino:

Diante da celebração de acordo entre os autores e o executado VITOR 

HUGO DORO, noticiado em manifestação colacionada nos autos sob a 

ref.156, defiro o requerimento para expedição de ofício ao 2º Tabelionato 

de Notas, Registro Civil e Protesto de Itiquira/MT, devendo o Tabelião 

proceder o cancelamento do protesto em nome do executado acima 

citado, no valor de R$ 1.897.753,22 (um milhão oitocentos e noventa e 

sete mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), 
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registrado sob o Livro nº 26, fls. 192, Termo nº 3592.

Às providências.

Ainda, em análise aos demais requerimentos, as manifestações anexas 

aos autos sob ref. 152 e 144, restaram prejudicadas (perda do objeto) 

com a informação da celebração de acordo, a qual já foi cumprida em sua 

integralidade, conforme manifestação à ref.156, devendo a execução 

prosseguir tão somente quanto aos demais executados, excluindo-se tão 

somente VITOR HUGO DORO.

Destarte, quanto aos pedidos consignados no petitório aportado nos autos 

sob ref.154, determino a expedição de expediente para requisitar a 

d e v o l u ç ã o  d a  m i s s i v a  d i s t r i b u í d a  s o b  o  n ú m e r o 

0011240-38.2019.8.16.0021 – 1ª Vara Cível de Cascavel/PR, independente 

de seu cumprimento.

Porquanto, diante do pedido expresso da parte autora (ref.154) determino 

o cancelamento da penhora sob as matrículas nº 67.094 e 64.927 – CRI – 

Cascavel/PR. Expeça-se o necessário.

Retire o nome de VITOR HUGO DORO polo passivo desta ação, 

permanecendo os demais.

Cumpridas as determinações acima e realizadas as expedições e 

certidões necessárias, volte concluso para análise dos requerimentos 

anexados aos autos sob ref. nº 151,150 e 149.

 CUMPRA-SE.

Itiquira/MT, 18 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44461 Nr: 1074-69.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelson Lopes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para ABSOLVER KELSON LOPES DE OLIVEIRA, vulgo “zica”, das penas 

descritas no artigo 129, §9º do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006. 

Decorrido o prazo para eventual recurso, ARQUIVE-SE os 

autos.Publique-se, Registre-se e Intime-se.Itiquira/MT, 13 de março de 

2020.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40758 Nr: 1852-73.2015.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRMALENO RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR DORTA RODRIGUES - 

OAB:268068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA e converto em título executivo judicial o 

débito representado nos cheques de fls.12 dos autos, no valor de 

R$4.899,00 (quatro mil oitocentos e noventa e nove reais), sobre o qual 

incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do ajuizamento 

da ação que se deu em 16.09.2015, e juros de mora de 1% ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação ocorrida em 22.01.2016.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último 

no montante de 10% do valor da causa.Prossiga-se na presente ação, em 

forma de feito executivo (artigo 701, § 8° do CPC/2015).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Itiquira/MT, 19 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-07.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL DORNEL DA COSTA (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000818.07.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME Polo Passivo: NOEL DORNEL DA 

COSTA Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME em 

face de NOEL DORNEL DA COSTA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Requereu a parte Promovente a condenação da parte Promovida ao 

pagamento da quantia de R$ 765,78 (setecentos e sessenta e cinco reais 

e setenta e oito centavos). Juntou aos autos Instrumento Contrato de 

Venda a Crédito com Reserva de Domínio e planilha de cálculo. Pois bem, 

verifica-se que as partes em audiência de tentativa de conciliação, 

realizada na data de 30 de janeiro de 2020, às 14h15m (quatorze horas e 

quinze minutos), transigiram com o objetivo de por fim ao presente feito (ID 

28626144). Dessa forma, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Por tais considerações, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surta e produza, os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, nestes autos, em 

conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de 

Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 26 de fevereiro de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-98.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA FATIMA FORTES DE MORAES (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000799-98.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP -ME Polo Passivo: TEREZINHA FATIMA 

FORTES DE MORAES Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo ao julgamento antecipado da lide, tendo 

em vista da desnecessidade de produção de prova em Audiência de 

Instrução e Julgamento (artigo 355, I, II do CPC). RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela parte 

Promovente em desfavor da parte Promovida, objetivando a determinação 

judicial para que parte Ré pague a quantia R$ 2.642,53 (dois mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Narra a 

Promovente que a parte Promovida realizou compras em seu 

estabelecimento e não adimpliu com o compromisso assumido, que várias 

vezes tentou receber o débito, restando suas tentativas infrutíferas, 

motivo pelo qual ingressou com a presente ação. Como prova do débito, 

juntou aos autos Instrumento Particular de Confissão de Dívida, contendo 

assinaturas de 2 (duas) testemunhas, bem como instruiu a inicial com 

Planilha de cálculo. A parte Promovida embora devidamente citada e 

intimada (ID 26234671) para comparecimento na Audiência de Tentativa de 

Conciliação realizada na data de 23/01/2020 às 13h15m, se ausentou (ID 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 641 de 783



28584932) e nada justificou. Ainda, consta nos autos que a Promovida até 

a presente data não apresentou defesa. Pois bem, a Promovida foi 

devidamente citada, bem como intimada do dia da realização da audiência 

de tentativa de conciliação, bem como dos efeitos oriundos da sua 

ausência no ato, e a ela não compareceu. Extrai-se ainda dos autos que a 

Promovida se quedou inerte, não apresentando contestação. Confirmando 

os fatos alegados na inicial como verdadeiros. O Juizado Especial se 

pauta pelos princípios da informalidade e celeridade processual (artigo 2º 

da Lei 9.099/95), onde o comparecimento da parte é essencial, sob pena 

de revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, estabelecendo que a 

ausência do demandado à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial. Nesse sentido já se pronunciou a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

CITAÇÃO POR CORREIO - PESSOA FÍSICA - ENTREGA NO ENDEREÇO DO 

RECLAMADO - VALIDADE - ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE - PRELIMINAR 

DE NULIDADE REJEITADA - COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - INÍCIO DE PROVA 

DOCUMENTAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos 

do Enunciado n. 5 do FONAJE, "A correspondência ou contra-fé recebida 

no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor." 2. Havendo início de prova escrita da dívida 

cobrada e sendo o reclamado revel, deve ser mantida a sentença que 

reconheceu a procedência do pedido. 3. Recurso conhecido e não 

provido. (RI 871/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA VEXATÓRIA - AUSÊNCIA 

DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - REVELIA DECRETADA - 

DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. "Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz." (art. 20 da Lei 9099/95). 2. A abordagem inadequada e grosseira 

dispensada ao consumidor, pelo proprietário do estabelecimento 

comercial, expondo-o a situação vexatória e inconveniente, configura-se 

falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por dano moral. 

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor 

de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 4. A 

sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a 

Recorrente ao pagamento da importância de R$3.000,00, a título de danos 

morais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com 

os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação. (RI 867/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS 

SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no 

DJE 29/11/2013). Quanto a ausência de contestação, prescreve o artigo 

344 e 355, II do CPC: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349. Dessa forma, com arrimo no artigo 20 da Lei 

9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais e artigos 344 e 355, II 

do Código de Processo Civil DECRETO A REVELIA da parte Promovida, por 

conseqüência, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, para determinar à Promovida que pague a parte Promovente a 

quantia de R$ 2.642,53 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta e três centavos), corrigida monetariamente com base no Índice 

Nacional de Preço (INPC) a partir da presente decisão e acrescida de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 26 de fevereiro de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos pela Juíza Leiga. 

Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-63.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Número do Processo: 

1000047-63.2018.8.11.0027 Polo Ativo: LUIZ CARLOS RODRIGUES 

ARAGÃO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da 

lavra do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição 

do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis “dirigir o processo, 

apreciando os pedidos de produção de provas e determinando a 

realização de outras que entenda necessárias;” conforme artigo 9º, I, a, 

do citado Provimento. Assim, considerando a necessidade de juntada de 

documento indispensável na propositura da ação, nos termos do artigo 

320 do CPC, e, após, constatado que a parte Promovente trouxe aos 

autos, comprovante de endereço em nome de terceiro, é que RECOMENDO 

a conversão do julgamento em diligência, para: DETERMINAR a parte 

Reclamante que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos, comprovante 

de endereço em seu nome, como água, luz, telefone, IPTU, ou se, em nome 

de terceiro, comprove o vínculo, trazendo declaração assinada com firma 

reconhecida em cartório, sob pena de indeferimento da inicial. Após 

manifestação, faça nova conclusão. Expeça-se o necessário. Submeto o 

presente Projeto de decisão ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 14 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de decisão elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-53.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

NOELIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Número do Processo: 

1000080-53.2018.8.11.0022 Polo Ativo: NOELIA MARIA DA SILVA Polo 

Passivo: VIVO S.A Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pela parte 

Promovente em face da parte Promovida, todos qualificados nos autos. 

Aduz a Promovente que teve seu nome lançado indevidamente nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito por dívida que desconhece. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação na data de 14 de março de 2019 às 

08h40m, a mesma restou prejudicada em razão da ausência da parte 

Promovente (evento n.18625882). Compareceu ao ato Dra Thais Fernanda 

Nunes Pereira, onde requereu prazo de 5 (cinco) dias para apresentar 
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justificativa da ausência da Autora à audiência, deixando de assim fazer 

até o presente momento. Consigno que não há nos autos procuração ou 

substabelecimento à advogada que compareceu à audiência, não 

possuindo ela poderes de representação no presente processo. Ademais, 

passado o prazo requerido, nada foi juntado aos autos (ID 21879823). 

Pois bem, como preconiza o artigo 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o (a) 

Demandante deixa de comparecer a qualquer das audiências nele 

designadas. Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; No caso vertente, observa-se que a parte Promovente foi 

regularmente intimada da realização da audiência (ID 17327497), não 

justificando sua ausência, bem como não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, § 1°do CPC. 

Ainda, após o ato, a parte Promovente permaneceu inerte quanto a sua 

ausência, em nada se manifestou, ou requereu. Em entendimento da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS – ATESTADO MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA. Designada a audiência de conciliação, a parte 

Reclamante não se fez presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para 

justificar a sua ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido 

pelo SUS da cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem 

emitido em 15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve 

ausente no dia da audiência por motivo de saúde, justificando a 

impossibilidade de comparecimento, requereu a anulação da sentença e 

redesignação de nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal 

não merece provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de 

data divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante 

foi devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 

no Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte Promovente ao 

pagamento das custas processuais, que arbitro em 5% (cinco por cento) 

sob o valor da causa, de acordo com o artigo 51, § 2º da Lei n.° 

9.099/1995 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 14 de abril de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o Projeto de Sentença juntado nos autos. Intimem-se as parte 

e arquive-se imediatamente os autos, que poderão ser desarquivados, 

caso necessário. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-93.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR DAVID RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

8010106-93.2015.8.11.0027. REQUERENTE: NICANOR DAVID RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de ref. 30393881 dos 

autos, no que tange ao cumprimento de sentença. Destarte, 

cite-se/intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar a quantia devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, penhora 

de bens e protesto. CUMPRA-SE. Itiquira/MT, 07 de abril de 2020. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-41.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE FATIMA CASTRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000042-41.2018.8.11.0027 Polo Ativo: DIVINA DE FÁTIMA 

CASTRO DE SOUZA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela parte 

Promovente em face da Promovida, todos devidamente qualificados nos 

autos, requerendo a tutela jurisdicional para declarar a inexistência do 

débito apontado na inicial e a condenação da Ré em danos morais. Aduziu 

a parte Promovente que desconhece a dívida. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação na data de 28 de fevereiro de 2019 às 09h00m, a 

mesma restou inexitosa, em razão de ausência de acordo (ID 18363824). 

Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente, 

conforme certidão junto ao ID 21467941). É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar, passo a análise das preliminares arguidas em 

sede de contestação. PRELIMINARES 1 - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA Encontra-se a presente lide sob a esfera dos 

direitos tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor. Em relação à 

inversão do ônus da prova, considerando a existência do mínimo de 

verossimilhança nos documentos carreados aos autos, em relação às 
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alegações da exordial, vislumbro que estão presentes os requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor, logo, não acolho a 

preliminar arguida e defiro o requerimento do Promovente de inversão do 

ônus da prova. 2 – AUSÊNCIA DE EXTRATO OFICIAL DO SPC E SERASA. 

Rejeito a preliminar arguida, posto que, o extrato constante à exordial fora 

emitido por empresa credenciada à realização de consulta aos órgãos de 

proteção ao crédito, ficando provada a inscrição do nome da parte 

Promovente pela Instituição Promovida, não fazendo ela de forma diversa. 

Analisadas as preliminares, passo a análise do mérito da demanda, e 

verifico que a pretensão da parte Promovente merece parcial acolhimento. 

Eis os motivos. A parte Promovente cumpriu com o que determina a Lei, 

nos termos do artigo 373, I, do CPC, trazendo aos autos prova de que seu 

nome foi negativado pela Promovida Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. A comprovação da relação jurídica 

faz-se com a apresentação de contrato devidamente assinado. As faturas 

constantes à contestação, bem como relatório de chamadas e telas 

sistêmicas inclusas na petição inicial, não são hábeis a comprar a 

existência de contrato entabulado entre as partes. Deste modo, a parte 

promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - 

O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os fundamentos 

genéricos da defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da 

parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. 

Ausentes os elementos que comprovem a relação contratual, resta 

configurada a indevida inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

o que impõe a declaração de sua inexistência. Ademais, as alegações da 

exordial acompanhadas dos documentos trazidos pela parte Promovente, 

são provas robustas, a ponto de se impor condenação à parte Promovida. 

Portanto, inadmissível a conduta da parte Promovida em negativar o nome 

da parte Promovente por dívida não contraída por ela, visto que, é de sua 

responsabilidade o cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como 

as cobranças, e por consequência, os danos decorrentes de cobranças 

indevidas, não sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, 

deixa evidente a desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, 

vendas e cobranças dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo 

informações acerca destes quando da celebração de contratos, no intuito 

de se evitar fraudes. Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo 

latino - allegatio et non probatio quasi non allegatio, já que "As meras 

alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e 

não se prestam a produzir certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; 

Rel. Min. José Delgado). Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco 

de sua própria conduta omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir 

a falha no serviço ao consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome 

da parte Promovente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo 

moral, humilhações, inconveniências e dissabores. E, considerando que o 

dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade 

humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 

encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. 

Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a 

realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o 

resultado danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral 

in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo 

estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. DANO MORAL - 

Negativação indevida - Desnecessidade da prova do dano que se 

presume - Recurso não provido. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC 

nº 989090012186 - Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 

04/02/2009). Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, assim 

redigida: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re 

ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 

19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais 

em razão da negativação indevida do nome parte Promovente. Diante das 

situações expostas, concluo que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela Reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por outro lado, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, que restaram devidamente 

caracterizados. Para fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse sentido se 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral, a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante 
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de todo exposto, julgo improcedente o pedido contraposto e a condenação 

da parte Promovente em litigância de má-fé. DISPOSITIVO POSTO ISTO e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 

487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, 

para: a) REJEITAR as preliminares arguidas em contestação; b) 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 

106,86 (cento e seis reais e oitenta e seis centavos); c) DETERMINAR à 

Promovida que realize a exclusão definitiva do nome da parte Promovente 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de aplicação de multa; d) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte 

Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 

e 362 do STJ. e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto; f) 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Promovente em 

litigância de má-fé; g) Transitado em julgado sem interposição de Recurso 

e havendo requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a 

integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo 

CPC). h) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo 

requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 15 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000070-09.2018.8.11.0027 Polo Ativo: LINDINAURA SILVA 

LINS Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos, Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum, 

conforme artigo 6° da Lei 9.099/95. Nesse sentido: “O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes, para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, 

proposta por LINDINAURA SILVA LINS em desfavor de VIVO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte Promovente narra que ao 

tentar efetuar compra no comércio, tomou ciência da inclusão de seu 

nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débitos ilegítimos, 

oriundo de contrato que desconhece. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação na data de 21 de fevereiro de 2019 às 10h20m, a mesma 

restou inexitosa, em razão de ausência de acordo entre as partes (ID 

18192563). Contestação e impugnação foram apresentadas 

tempestivamente (ID 21494649). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar, passo a análise das preliminares arguidas em contestação. 

PRELIMINARES 1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. Rejeito a preliminar argüida em contestação, eis que a presente 

lide encontra-se sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa 

do Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte Promovente com 

relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório a seu favor, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2 – AUSÊNCIA DE EXTRATO OFICIAL DO 

SPC E SERASA. Rejeito a preliminar arguida, posto que, o extrato 

constante à exordial fora emitido por empresa credenciada à realização de 

consulta aos órgãos de proteção ao crédito, ficando provada a inscrição 

do nome da parte Promovente pela Instituição Promovida, não fazendo ela 

de forma diversa. Analisadas as preliminares, passo a análise do mérito 

da demanda, e verifico que a pretensão da parte Promovente merece 

parcial acolhimento. Eis os motivos. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Conquanto a Promovida tenha aduzido ser lícita a 

negativação do nome da parte Promovente, ante a sua inadimplência, não 

apresentou cópia do contrato que menciona, não comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Cabe a Promovida alegar fato impeditivo 

da parte Promovente e provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão 

posta na inicial. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso, a empresa Promovida, nada provou em relação 

aos fatos alegados, sustentando sua defesa na regularidade da 

contratação e na inclusão do nome do Promovente nos órgãos de 

proteção ao crédito por falta de pagamento, pugnando pela improcedência 

da ação. Frisa-se, a comprovação da relação jurídica faz-se com a 

apresentação de contrato devidamente assinado, ou até verbal, com áudio 

de gravação pelo canal de atendimento. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Promovente. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Deste 

modo, a parte promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados ao contrato questionado são inexigíveis. Ausentes os 

elementos que comprovem a relação contratual, resta configurada a 

indevida inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a 

declaração de sua inexistência. DO DANO MORAL No que tange ao pedido 

de condenação da Promovida em danos morais, a parte Promovente não 

teve a mesma sorte, posto que, em análise do extrato juntado nos autos, 

verifica-se que a mesma já possuía outro registro desabonatório em seu 

nome, quando da tentativa de compra no comércio, e à época da 

propositura da ação. Quanto às outras restrições a Promovente nada 

trouxe ao processo, comprovando que as mesmas também são indevidas 

e estão sendo discutidas judicialmente. Não é possível reconhecer que o 
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consumidor tenha experimentado qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante com a inscrição indevida, porque a situação não lhe seria 

incomum. Considero não haver abalo moral no caso em apreço, não 

fazendo jus à indenização pleiteada, decorrente de abalo de crédito, uma 

vez que, a parte Promovente narra na inicial protocolada em 03 de maio de 

2018 que ficou impossibilitada de realizar transações comerciais, e 

constato no extrato do SCPC que além das restrições aqui discutidas, a 

parte Autora possuía mais duas, mostrando que seu crédito já está 

abalado pela sua recorrente inadimplência. Ademais, a parte Promovente 

sequer realizou pedido em sede de liminar para exclusão de seu nome 

junto aos Cadastros de Inadimplentes, demonstrando que a contestada 

restrição não lhe causa nenhum prejuízo. Neste sentido: DANO MORAL - 

INEXISTÊNCIA - MERO DISSABOR - DEVEDOR CONTUMAZ. 1- Em se 

tratando de devedor contumaz, é indiscutível que o mesmo não está 

incólume perante o meio social, razão pela qual não há lesão à sua imagem 

ou à boa-fama. 2- Não merece juízo de reforma sentença que se baseou 

nas provas constantes dos autos; 3. Assim, chega-se à conclusão de 

que, com os elementos de que dispõe os autos, o Meritíssimo Juiz 

sentenciante não poderia prolatar outra decisão que não esta, objeto do 

presente recurso; 4. A sentença, pois, está escorreita, não estando a 

merecer reforma; ao contrário, tendo sido precisa, merece ser confirmada 

pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (RI 450/2010, DR. JOSÉ 

ANTONIO BEZERRA FILHO, 4ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

17/06/2010, Publicado no DJE 29/09/2010). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 290 CC. INEFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR. DANO 

MORAL INDEVIDO. VÁRIAS RESTRIÇÕES. DEVEDOR CONTUMAZ. 

Incontroversa a cessão de direitos firmada entre a Loja Ponto Frio e a ré. 

Decorre de expressa determinação legal a prévia notificação da devedora 

acerca da cessão de crédito, sob pena de sua ineficácia, consoante o 

artigo 290 do CC. No entanto, não tendo a autora sido notificada acerca da 

cessão, inexigível se torna o débito até o ajuizamento da ação e incabível 

a negativação da devedora em órgão de proteção ao crédito. Indevida a 

concessão de indenização em virtude da existência de outras restrições, 

as quais desnaturam o alegado dano, ainda que a requerida tenha agido 

ilicitamente inserindo o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Reconhecimento de indenização no caso concreto banalizaria o 

instituto do dano moral, porquanto a inscrição indevida da autora não 

ocasionou ofensa aos direitos de personalidade, consolidando apenas 

uma situação já existente, que sequer foi objeto de impugnação pela 

devedora. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70027905587, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro 

Filho, Julgado em 06/05/2009). Dessa forma, não há dano moral presumido 

pela inscrição indevida realizada pela Promovida, pois o abalo de crédito, 

que embasa esta presunção já existia em decorrência de outros 

cadastros. Portanto, havendo dois ou mais apontamentos negativos em 

nome da parte Promovente, o dano moral não se presume, cabendo ao 

consumidor comprovar o efetivo prejuízo suportado em decorrência da 

inscrição indevida, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 

373, I do CPC. Consigno ainda que, a obrigação de notificar o devedor da 

inscrição, é do Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, 

conforme Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considero 

não haver abalo moral no caso em apreço, não fazendo a Promovente jus 

à indenização por dano moral, decorrente de restrição junto ao Órgão de 

Proteção ao Crédito. Pelo aqui exposto, julgo improcedente o pedido de 

condenação da parte Promovente no pedido contraposto e na condenação 

em litigância de má-fé DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, 

com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo 

Civil, o que faço com resolução do mérito, para: a) REJEITAR as 

preliminares arguidas em contestação; b) DECLARAR a inexistência dos 

débitos apontados na exordial no valor de R$ 107,42 (cento e sete reais e 

quarenta e dois centavos) e R$ 450,91 (quatrocentos e cinquenta e um 

reais e noventa e um centavos); c) DETERMINAR a Promovida que realize 

o cancelamento definitivo da inscrição do nome da parte Promovente das 

entidades de restrição ao crédito sobre os débitos discutidos nos autos, 

sob pena de incorrer em multa a ser fixada; d) JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação da Promovida em danos morais; e) JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação da parte Promovente em 

litigância de má-fé. f) Transitado em julgado sem interposição de Recurso 

e havendo requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a 

integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo 

CPC). g) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo 

requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 15 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo nº 

1000045-93.2018.8.11.0027 Polo Ativo: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS 

Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de débito, cumulada com danos morais e 

pedido de tutela antecipada, ajuizada pela parte Promovente em face da 

Promovida, todos devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela 

jurisdicional para declarar inexigível o débito apontado junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, bem como pleiteia pela condenação da Promovida em 

indenização por danos morais. Aduziu a parte Promovente que 

desconhece a dívida. Realizada audiência de tentativa de conciliação na 

data de 28 de fevereiro de 2019 às 10h20m a mesma restou inexitosa em 

razão de ausência de acordo entre as partes. Contestação e impugnação 

foram apresentadas tempestivamente (ID 21494905). É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar, passo a análise das preliminares 

arguidas em contestação. PRELIMINARES 1 – PRELIMINAR DE 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Encontra-se a 
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presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a 

inexistência do mínimo de verossimilhança nos documentos carreados aos 

autos, em relação às alegações da exordial, vislumbro que não estão 

presentes os requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, logo, acolho a preliminar arguida e indefiro o requerimento da 

parte Promovente de inversão do ônus da prova. 2 – DA AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PROMOVENTE. Rejeito a 

preliminar arguida, posto que, a parte Promovida trouxe em sua 

contestação um áudio demonstrando a contratação do serviço em que o 

Promovente afirma ser morador na cidade de Itiquira/MT. Portanto, rejeito 

as preliminares arguidas. No mérito verifico que a pretensão da parte 

Promovente é Improcedente. Analisado o processo e os documentos que 

instruem a contestação, concluo que a Promovida se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, cumprindo com o disposto no artigo 373, II do 

CPC, e comprovou nos autos a existência de relação jurídica entre as 

partes, por meio de áudio, quando da contratação do plano VIVO 

CONTROLE 700MB, na linha de nº. 66. -9959-7201, que estava cadastrada 

na modalidade pré-paga. O áudio juntado na defesa, comprova-se a 

contratação do plano pela parte Promovente, que confirmou os seus 

dados pessoais, tais como, nome, número de CPF, data de nascimento, 

nome da mãe e Cidade onde residia. A prova apresentada pela Promovida 

comprova suas alegações, apresentando todos os dados pertinentes, 

além do que, a parte Promovente não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que, na 

inicial aduziu ser o débito indevido. Nesse contexto, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome da Promovente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência ao 

contrato firmado. Desta feita, vale referir que, apenas a parte demandada 

deu cumprimento à regra contida no artigo 373, II do CPC, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial, trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência dos 

pedidos em seu desfavor. No caso, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

Promovido. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Não merece acolhimento, portanto, o pleito de indenização por danos 

morais, eis que não houve abalo, uma vez que, foi entabulado um contrato 

entre as partes com débito pendente de quitação, sendo legítima a 

inscrição do nome da parte Promovente no Cadastro de Inadimplentes. 

Consigno ainda que, a obrigação de notificar o devedor da inscrição no rol 

de inadimplentes é do Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, conforme Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ De rigor, há a condenação por litigância de má-fé, 

quando ficar comprovado que a parte omitiu ou inverteu a verdade dos 

fatos, tentando induzir em erro o Poder Judiciário, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do CPC. Assim, uma vez 

configurada a litigância de má-fé, impõe-se a condenação de multa e 

indenização dos prejuízos que a parte contrária sofreu. EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS. EMPRESA RECORRENTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO E DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há 

ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a empresa Recorrente 

confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da 

decisão hostilizada. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido 

postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em 

razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito. 3. Caso em que a empresa Recorrente se 

desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança 

efetuada, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Contrato 

de Empréstimo/Financiamento Crédito Pessoal X Crédito Direto. Recurso 

Inominado: 0089269-74.2017.811.0001 Origem: QUARTO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Recorrente: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Recorrido: WHEBERTHON HALLEN CRUZ DAMACENO 

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do 

Julgamento: 22/05/2018. Nos termos da fundamentação supra, CONDENO 

a parte Promovente por litigância de má fé, nos termos do artigo 80 do 

CPC, incisos II e III, e artigo 81 do CPC, fixando uma multa por litigância de 

má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, corrigido, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Julgo 

procedente o pedido contraposto diante da comprovação da contratação 

do serviço, devendo o Promovente pagar à Promovida a quantia de R$ 

108,76 (cento e oito reais e setenta e seis centavos). DISPOSITIVO Diante 

do exposto, ACOLHO a preliminar e indefiro o requerimento da parte 

Promovente de inversão do ônus da prova e REJEITO as demais 

preliminares arguidas em contestação, ao final JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação proposta pela parte Promovente, o que faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, e ainda: a) CONDENO a parte Promovente em litigância de má-fé, nos 

termos dos artigos 80, II e III e 81 do CPC, fixando uma multa no valor de 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigida, bem 

como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa; b) DEFIRO o pedido contraposto, e condeno o 

Promovente a pagar a Promovida a quantia de R$ 108,76 (cento e oito 

reais e setenta e seis centavos), que deverá ser atualizada pelo INPC a 

partir da data do débito e acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação; c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação da Promovida em danos morais; d) Transitado em julgado sem 

interposição de Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). e) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do presente feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 15 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito
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RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA PROCESSO N: 

1000056-25.2018.8.11.0027 POLO ATIVO: EWERTON DIONI PADILHA 

ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S/A Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com 

Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Promovente em 

desfavor da Promovida, ambas as partes devidamente qualificadas nos 

autos. Aduz a Promovente que a Promovida lançou seu nome nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito por dívida que desconhece. Realizada a audiência 

de tentativa de conciliação na data de 14 de março às 09h40m, a mesma 

restou inexitosa em razão de ausência de acordo (ID 18626014). 

Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente (ID 

21499257). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. A Promovida em sua defesa alega que a 

Promovente realizou contrato com a mesma e ficou inadimplente. Trouxe 

aos autos, como forma de comprovar o alegado 1 (um) contrato assinado 

e cópia dos documentos pessoais da parte Promovente. Pois bem, em 

análise do contrato juntado pela Promovida (ID 18797782), verifico que 

existe similitude quanto à assinatura aposta a ele e documentos trazidos 

pela parte Promovente. Dessa forma, para evitar prejuízos às partes, 

entendo necessária a realização de perícia grafotécnica, sendo este, o 

único instrumento capaz de revelar se houve a contratação do serviço 

pela Promovente junto a Ré. Ademais, a parte promovente requereu a 

extinção do processo, reconhecendo a necessidade de perícia 

grafotécnica (ID 19140477). A matéria é de ordem pública, podendo ser 

arguida a qualquer tempo e, até mesmo, reconhecida de ofício. Assim, 

para o julgamento da ação, necessária a comprovação da autenticidade 

da assinatura subscrita no contrato juntado pela Promovida, fato este que 

necessita ser comprovado por meio de prova pericial. A Carta Magna, em 

seu artigo 5o, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados 

Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor 

complexidade. Senão vejamos a Lei 9.099/95: Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: Ainda Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação; Em entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO 

SUPOSTAMENTE INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

ASSINATURAS SEMELHANTES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REFORMA 

DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO. Havendo a juntada de 

documentos assinados e havendo similitude entre as assinaturas, 

imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não 

se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode 

ser reconhecida de ofício.Reformada, pois, a sentença que julgou 

improcedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade 

de perícia grafotécnica.” (Turma Recursal Única de MT. RI nº. 

0076399-31.2016.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes. Julgamento: 20/06/2017.) INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA 

INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL. 1. Se à coincidência 

de alguns dados cadastrais se opõe a divergência de outros mostra-se 

necessária a perícia grafotécnica para afirmar a autoria da assinatura do 

contrato de financiamento, prova incompatível com o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis. 2. Recurso Conhecido e Improvido. (TJMT. Ação Cível do 

Juizado Especial 0007245-03.2008.807.0005. Relator Asiel Henrique. 

Primeira turma recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Publicação 05/08/2009). CONTRATO ASSINADO DE EMPRÉSTIMO. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. A prova pericial grafotécnica 

é a única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (TJMT. Recurso Cível Inominado nº 

449/2011. Relator Nelson Dorigatti. Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT. Julgamento 11/10/2011. Publicação 

24/10/2011). AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

- COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - A parte Autora 

nega que tenha assinado o contrato que deu causa à inclusão de seus 

dados nos anais de proteção ao crédito. 2 - Refoge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa. (TJMT. Recurso Cível Inominado nº 3103/2011. 

Relator Yale Sabo. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/MT. Julgamento 24/05/2012. Publicação 12/06/2012). Logo, o 

Juizado Especial deve ser utilizado para a solução de conflitos mais 

simplificados, comuns no dia a dia e que não exijam provas periciais 

intrincadas. Ressalto que a realização de perícia grafotécnica não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que 

regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente 

incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o 

processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a 

parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO do mérito, por complexidade da causa, nos termos do artigo 

51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 15 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

juntado nos autos. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no 

sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000044-11.2018.8.11.0027 Polo Ativo: MICHELA BORCHEID 

MELO Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 
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que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender 

mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do 

bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, 

ajuizada pela parte Promovente em face da Promovida, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para declarar a 

inexistência do débito apontado na inicial e a condenação da Ré em danos 

morais. Aduziu a parte Promovente que desconhece a dívida. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação na data de 28 de fevereiro de 2019 

às 10h00m, a mesma restou inexitosa, em razão de ausência de acordo 

(ID 18364114). Contestação e impugnação foram apresentadas 

tempestivamente, conforme certidão junto ao ID 21468292). É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar, passo a análise das preliminares 

arguidas em sede de contestação. PRELIMINARES 1 - IMPOSSIBILIDADE 

DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Encontra-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor. Em 

relação à inversão do ônus da prova, considerando a existência do mínimo 

de verossimilhança nos documentos carreados aos autos, em relação às 

alegações da exordial, vislumbro que estão presentes os requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor, logo, não acolho a 

preliminar arguida e defiro o requerimento do Promovente de inversão do 

ônus da prova. 2 – AUSÊNCIA DE EXTRATO OFICIAL DO SPC E SERASA. 

Rejeito a preliminar arguida, posto que, o extrato constante à exordial fora 

emitido por empresa credenciada à realização de consulta aos órgãos de 

proteção ao crédito, ficando provada a inscrição do nome da parte 

Promovente pela Instituição Promovida, não fazendo ela de forma diversa. 

Analisadas as preliminares, passo a análise do mérito da demanda, e 

verifico que a pretensão da parte Promovente merece parcial acolhimento. 

Eis os motivos. A parte Promovente cumpriu com o que determina a Lei, 

nos termos do artigo 373, I, do CPC, trazendo aos autos prova de que seu 

nome foi negativado pela Promovida Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. A comprovação da relação jurídica 

faz-se com a apresentação de contrato devidamente assinado. As telas 

sistêmicas inclusas na petição inicial, não são hábeis a comprar a 

existência de contrato entabulado entre as partes. Deste modo, a parte 

promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - 

O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os fundamentos 

genéricos da defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da 

parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. 

Ausentes os elementos que comprovem a relação contratual, resta 

configurada a indevida inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

o que impõe a declaração de sua inexistência. Ademais, as alegações da 

exordial acompanhadas dos documentos trazidos pela parte Promovente, 

são provas robustas, a ponto de se impor condenação à parte Promovida. 

Portanto, inadmissível a conduta da parte Promovida em negativar o nome 

da parte Promovente por dívida não contraída por ela, visto que, é de sua 

responsabilidade o cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como 

as cobranças, e por consequência, os danos decorrentes de cobranças 

indevidas, não sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, 

deixa evidente a desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, 

vendas e cobranças dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo 

informações acerca destes quando da celebração de contratos, no intuito 

de se evitar fraudes. Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo 

latino - allegatio et non probatio quasi non allegatio, já que "As meras 

alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e 

não se prestam a produzir certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; 

Rel. Min. José Delgado). Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco 

de sua própria conduta omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir 

a falha no serviço ao consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome 

da parte Promovente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo 

moral, humilhações, inconveniências e dissabores. E, considerando que o 

dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade 

humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 

encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. 

Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a 

realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o 

resultado danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral 

in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo 

estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. DANO MORAL - 

Negativação indevida - Desnecessidade da prova do dano que se 

presume - Recurso não provido. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC 

nº 989090012186 - Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 

04/02/2009). Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, assim 

redigida: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re 

ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 

19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais 

em razão da negativação indevida do nome parte Promovente. Diante das 

situações expostas, concluo que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela Reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por outro lado, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, que restaram devidamente 

caracterizados. Para fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 
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especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse sentido se 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral, a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante 

de todo exposto, julgo improcedente o pedido contraposto e a condenação 

da parte Promovente em litigância de má-fé. DISPOSITIVO POSTO ISTO e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 

487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, 

para: a) REJEITAR as preliminares arguidas em contestação; b) 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 

1.076,44 (um mil e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); c) 

DETERMINAR à Promovida que realize a exclusão definitiva do nome da 

parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa; d) CONDENAR a parte 

Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, nos 

termos da Súmula 54 e 362 do STJ. e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto; f) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação do 

Promovente em litigância de má-fé; g) Transitado em julgado sem 

interposição de Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). h) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do presente feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 15 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 11/2020

Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de Direito Diretor do Foro/Unidade 

Judiciária da Comarca Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, § 3º da Lei nº 005/87 e Lei nº 

164/2002, que regulamentam os feriados municipais.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente no âmbito do Fórum desta Comarca no 

dia 29 de abril de 2019 (quarta-feira) – em comemoração a Chegada da 

Imagem de Nossa Senhora do Pilar - Padroeira de Jauru.

Art. 2° - Ficam os prazos processuais que, porventura, iniciem-se ou 

completem-se nestas datas, automaticamente prorrogados para o primeiro 

dia útil subsequente.

Art. 3º - P. R. Cumpra-se, remetendo cópia à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Jauru/MT, 16 de abril de 2020.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37591 Nr: 1121-17.2015.811.0047

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sonia Maria de Assuncao Pinto Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO 

PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Luiz Dias da Silva - 

OAB:OAB/SP n.º 119.

 [...] Logo, demonstrada a regularidade da contratação, afastada a liminar 

alhures referida e não sendo hipótese de suspensão do feito, de rigor o 

reconhecimento da IMPROCEDÊNCIA da demanda. DISPOSITIVO Posto 

isso, com arrimo no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

veiculado na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução de 

mérito. REVOGO a liminar (ref. 3). CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2°, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37994 Nr: 1267-58.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria de Assuncao Pinto Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO 

PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - 

OAB:119848

 [...] Logo, demonstrada a regularidade da contratação, de rigor o 

reconhecimento da IMPROCEDÊNCIA da demanda. DISPOSITIVO Posto 

isso, com arrimo no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

veiculado na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução de 

mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o presente feito em definitivo com as 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se e 
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 45620 Nr: 1808-23.2017.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO 

PATERNA PARA CONCESSÃO/EMISSÃO DE PASSAPORTE, proposto por 

VICTOR HUGO DOS SANTOS GONÇALVES assistido por sua genitora 

CELIA MARTINS DOS SANTOS. Partes qualificadas nos autos.

Durante o curso do processo verifica-se que o requerente nascido em 

4/11/2000, conforme certidão de nascimento (pág. 13), completou a 

maioridade civil.

Aportou nos autos pedido de desistência da parte requerente (págs. 

43/46).

Instado, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito sem resolução 

do mérito (pág. 47).

É o relatório. Decido.

 Considerando que o requerente no curso do processo completou a 

maioridade civil, ou seja, não mais necessita da autorização para a 

emissão do passaporte, constado a ausência de interesse no 

prosseguimento da ação, assim, é possível o atendimento do pedido 

ministerial.

A ausência de interesse processual, em face do superveniente 

perecimento do objeto da lide, acarreta a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, fato que impõe a este magistrado, a resolução do 

processo sem a devida apreciação do seu mérito.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO EXTINTO OS PEDIDOS, sem resolução do mérito, por 

perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 141, § 2°, da Lei n. 8.069/90.

Certifique-se. ARQUIVEM-SE os presentes com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 46836 Nr: 156-34.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pascoal David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilermano Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552, UEMERSON ALVES FERREIRA - 

OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por DANIEL PASCOAL DAVID, em 

face de DILERMANO SILVA.

Foi determinada a emenda da inicial, para que se recolhesse as custas e 

taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (pág. 19).

Contudo, conforme certificado (pág. 19) foi devidamente intimado via DJE 

n. 10190, mas deixou o prazo transcorrer in albis sem efetuar o 

pagamento das custas.

É o breve relato. Decido.

Depreende-se dos autos da falta de pressuposto processual para 

desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que as custas 

não foram recolhidas pela parte autora.

Nesse cenário, cabível a extinção do feito e o cancelamento na 

distribuição, conforme CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

DISPOSITIVO

Posto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Determino o cancelamento na distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, 

com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 48648 Nr: 1227-71.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA GOMES DE ANDRADE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, Jair Roberto Marques - OAB:8969-B, Juliano Marques 

Ribeiro - OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a CONCEDER o 

benefício auxílio-doença à WILMA GOMES DE ANDRADE BATISTA, devido 

a partir da data do requerimento administrativo (23/02/2018 – pág. 16), nos 

termos do art. 59 e ss da Lei n.º 8.213/91.E, por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.Tratando-se de verba de caráter alimentar, concedo a 

tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de determinar ao INSS 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE O BENEFÍCIO, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação. A correção monetária, desde cada vencimento, pelo 

INPC, nos termos do art. 41-A na Lei n. 8.213/91; nos termos da tese 

firmada pelo STJ (Tema 905). Os juros moratórios serão calculados de 

forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161, § 1º, do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07.08.2012, 

e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38032 Nr: 1288-34.2015.811.0047

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR JOSÉ HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neder Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem Resolução de Mérito->Extinção->Abandono da causa

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de medida liminar 

promovida por Adelar José Horn em desfavor de Neder Ribeiro e outros.

Após a determinação para o recolhimento das custas e decisão 

indeferindo a liminar vindicada, foi exarado despacho de citação dos 

requeridos (ref. 21).

O oficial de justiça designada para a prática do ato deixou expirar o prazo 

in albis (ref.42).

O mandado foi entregue a outro oficial de justiça, porém este enfatizou 

que deveria ser recolhido o valor da diligência (ref. 51).

A parte autora, por meio de seu advogado (ref. 55) e pessoalmente não 

atenderam à intimação (ref. 67).

É o breve relato. Decido.
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Conforme exposto acima, o autor, mesmo devidamente intimado para 

manifestar nos autos sob pena de arquivamento, permaneceu silente, 

ensejando, assim, a extinção dos autos sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Posto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, 

com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43211 Nr: 442-46.2017.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. L. DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de H. L. DA SILVA & 

CIA LTDA.

Procedida à citação da parte requerida, não foi localizado o bem, havendo 

a informação de venda a terceiro.

A parte autora requer a aplicação de multa e encaminhamento de cópia 

dos autos ao Ministério Público e à Delegacia de Polícia para apurar o 

crime de desobediência.

É o relatório.

Os pedidos da parte autora devem ser indeferidos.

No que tange à aplicação da multa, inexiste previsão legal para a sua 

aplicabilidade. Em relação ao encaminhamento de peças ao Ministério 

Público, porque não se trata de reserva de jurisdição, podendo a própria 

parte realizar tal medida.

A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido:

Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. 

Bem não encontrado. Ordem para o devedor indicar a localização do 

veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 

Inadmissibilidade. Falta de previsão legal. Aplicação do art. 4º do 

Decreto-lei nº 911/69. Decisão reformada. Recurso provido. Em caso de 

não localização do veículo é facultado à instituição financeira requerer a 

conversão de ação de busca e apreensão em depósito ou execução, nos 

termos dos arts. 4º e 5º do Decreto-lei nº 911/69, não sendo aplicável a 

regra do art. 774 do CPC.

(TJ-SP - AI: 21875617520198260000 SP 2187561-75.2019.8.26.0000, 

Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 04/10/2019, 32ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2019)

 DISPOSITIVO

Posto isso, INDEFIRO os requerimentos da parte autora (ref.52), 

determinando a intimação desta para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar se tem interesse na faculdade disposta no art. 4° do Decreto-lei 

n° 911/69.

Expirado o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000212-79.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BARBOSA (REQUERENTE)

IZAIAS BARBOSA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

ALDINEYA GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

DANIEL GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES GOMES BARBOSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000212-79.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

ALDINEYA GOMES BARBOSA, DANIEL GOMES BARBOSA, GERALDO 

BARBOSA, IZAIAS BARBOSA, MARIA APARECIDA BARBOSA DE 

ANDRADE INVENTARIADO: LURDES GOMES BARBOSA Vistos, etc. 

Cuida-se de PEDIDO DE HABILITAÇÃO formulado por ALDINEYA GOMES 

BARBOSA, DANIEL GOMES BARBOSA, GERALDO BARBOSA, IZAIAS 

BARBOSA e MARIA APARECIDA BARBOSA DE ANDRADE. Partes 

qualificadas no feito. Sustentam serem herdeiros de LURDES GOMES 

BARBOSA e que esta faleceu no curso da ação previdenciária cód. 35727 

– nº 0000466-45.2015.811.0047. Narram, ainda, que os autos principais 

foram encaminhados ao TRF da 1ª Região. Destarte, ingressam com a 

presente objetivando a habilitação após o retorno dos autos da 2ª 

instância. É o breve relato. Fundamento e Decido. A habilitação ocorrerá 

quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados 

houverem de suceder-lhe no processo (Art. 687 do CPC), nos autos 

principais do processo (Art. 689 do CPC), salvo se houver necessidade 

de dilação probatória diversa da documental, caso em que o pedido será 

autuado em apartado (Art. 691 do CC). No caso dos autos, não vislumbro 

a hipótese prevista no art. 691 do CPC, devendo o pedido de habilitação 

ser veiculado nos autos principais, na forma do art. 689 do CPC. Destarte, 

não prospera a argumentação empreendida pelos requerentes, razão pela 

qual o feito deve ser extinto, ante a inadequação da via eleita. Nesse 

sentir: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

– AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

MATERIA PRELIMINAR - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO PARA 

HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DA AGRAVANTE. A habilitação dos 

herdeiros da parte falecida deve ser feita nos autos principais, conforme 

determina o art. 689 do CPC, e não nos autos do agravo de instrumento, 

que tramitam de forma apartada aos autos de origem. Preliminar rejeitada. 

[...] (TJ-SP - AI: 22753288820188260000 SP 2275328-88.2018.8.26.0000, 

Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 11/04/2019, 25ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2019). AGRAVO 

INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO 

FORMULADA EM AUTOS APARTADOS. PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO 

NOS AUTOS PRINCIPAIS, EM QUE O DE CUJUS CONTENDIA COM AS 

APELADAS POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO, ATRAVÉS DO 

ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE COMPROVA QUE A FALECIDA 

DEIXOU BENS E DOIS FILHOS MAIORES, EXISTINDO, POIS, A 

NECESSIDADE DE HAVER O PROCESSO DE INVENTÁRIO, COM 

ABERTURA DE SUCESSÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE, OU, SE 

CONCORDES AS PARTES, ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA, NA 

FORMA DO § 1º DO ARTIGO 610, DO NCPC. CORRETA A SENTENÇA. De 

acordo com os artigos 687 a 692, do CPC, o procedimento de habilitação 

de herdeiros deverá ocorrer, em regra, nos próprios autos do processo 

principal. A exceção, em autos separados, se dá, tão somente, quando o 

pedido de habilitação restar impugnado e houver necessidade de dilação 

probatória diversa da documental, o que não ocorre nos presentes autos. 

Assim sendo, in casu, a habilitação deverá ocorrer, conforme regra geral, 

nos autos principais, por meio de simples petição, não se justificando a 

autuação em apartado do incidente. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

(TJ-RJ - APL: 00251548220188190002, Relator: Des(a). CARLOS 

EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/01/2020, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (Grifo nosso). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, na forma do art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, diante da inadequação da via eleita. 

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais, mas 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, eis que, 

tendo em vista o aportado ao ID 31286314, lhes concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e, após, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se, com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. À secretaria, para providências. Jauru – MT, 16 de abril de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000295-32.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA DE FATIMA FREITAS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000295-32.2019.8.11.0047. AUTOR(A): DELFINA 

DE FATIMA FREITAS REU: BANCO BMG S.A Vistos. Com Resolução do 

Mérito-> Improcedente RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por DELFINA DE FATIMA FREITAS em face do BANCO 

BMG S.A. Partes qualificadas no feito. Aduz a parte autora, em síntese, 

que recebe pensão por morte e ao verificar a situação de seu benefício, 

constatou desconto referente a empréstimo consignado, através do 

contrato de nº 190531198, no valor de R$ 1.680,17 (um mil seiscentos e 

oitenta reais e dezessete centavos), tendo sido efetuado o desconto de 

60 parcelas, mas, por ser idosa e analfabeta, não tem certeza se celebrou 

referido contrato. Descreve que, tratando-se de pessoa não alfabetizada, 

o contrato deveria ser celebrado por meio de instrumento público ou por 

meio de procurador munido de procuração pública, bem como com as 

devidas informações. Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte 

requerida, buscando a declaração de nulidade do negócio jurídico, ou a 

inexistência, caso não juntado o contrato, bem como a repetição do 

indébito em dobro e indenização pelos danos morais. A inicial foi recebida 

(id. 21069381), deferindo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora 

e determinada a citação do requerido. A parte requerida apresentou 

contestação (id. 25751588), pugnando pela improcedência da demanda. 

Juntou documentos. A autora não apresentou impugnação à contestação 

(id. 27052626). É o breve relatório. Fundamento e decido. 

FUNDAMENTAÇÃO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos termos do 

que faculta o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, em 

homenagem ao princípio da economia processual e do convencimento 

motivado, por ser desnecessária a produção de provas e maiores 

dilações. Nesse sentindo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do MT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA 

ASSEGURADOS À MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 

LEGITIMIDADE CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INEXISTÊNCIA – CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO 

– DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES 

FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO 

ESTADO E/OU MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 196 C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA 

RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

PREVISAO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a 

parte autora ter ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a 

demanda se desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no 

polo passivo da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo 

à defesa do Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, 

sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 

aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 

dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração de nulidade ou 

inexistência de negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos 

morais, além da repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização 

indevida de descontos no benefício previdenciário da parte autora. Pois 

bem. Depreende-se dos autos que a parte autora percebe pensão por 

morte e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício 

previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado ou 

contratado de forma inválida, perfectibilizado no contrato nº 190531198. 

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando a declarar a nulidade ou 

inexistência do negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência 

técnica e informacional da parte autora. Em sua defesa, o requerido juntou 

aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (id. 

25751941), bem como documentação informativa do repasse dos valores 

pertinentes ao objeto da lide (id. 25751942). DA DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO O pleito da parte 

autora se funda na falha da prestação do serviço, configurada pela 

realização do contrato de empréstimo nº 190531198, por meio do qual 

foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 

Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição 

regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais 

sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação 

aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um 

tratado apto à produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte 

autora questiona a existência e validade do negócio jurídico, aduzindo que: 

por ser idosa e analfabeta, não ter certeza de ter celebrado referido 

contrato e, caso tenha contratado, o contrato deveria ser celebrado por 

meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de 

procuração pública, bem como com as devidas informações. A parte 

requerida, no entanto, juntou aos autos o instrumento do contrato (id. 

25751941), bem como documentação informativa do repasse dos valores 

pertinentes ao empréstimo objeto da lide (id. 25751942). Nesse diapasão, 

tendo o requerido comprovado a validade do contrato em questão, 

desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar 

fato extintivo do direito do(a) autor(a), é de rigor o afastamento da 

invalidade do negócio jurídico. Nos termos da jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LICITUDE 

DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Constando-se a presença nos autos de cópia 

do contrato de empréstimo assinado pela aposentada, bem como de 

comprovante de transferência bancária do valor emprestado em favor da 

autora, admite-se como comprovada a existência da relação jurídica válida 

entre as partes, e, por conseguinte, o indeferimento de pleito indenizatório, 

uma vez legítimos os descontos implementados pela parte ré no benefício 

de aposentadoria da demandante. 2 - Recurso conhecido e provido, 

reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, restando 

prejudicada a análise do recurso adesivo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do 

recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 

9 de abril de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do 

Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS 

R e l a t o r  ( T J - C E  -  A P L :  0 0 1 4 2 9 4 4 7 2 0 1 6 8 0 6 0 1 0 1  C E 

0014294-47.2016.8.06.0101, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA 

SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data 

de Publicação: 09/04/2019). Grifei Ademais, não há falar em nulidade 

contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância 

não a torna incapaz e, além disso, restou demonstrado o efetivo 

pagamento do valor contratado, tendo a parte questionado tal contratação 

após o pagamento de 60 parcelas. Apelação Cível. Contrato bancário. 

Conta-corrente. Obtenção de empréstimo pessoal não reconhecido pelo 
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cliente. Ação declaratória de anulabilidade do contrato de empréstimo 

bancário e ou revisional de contrato. Sentença de improcedência. 

Inconformismo. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa 

afastada. Contratação comprovada. Extrato bancário demonstrando a 

efetiva utilização do valor creditado na conta corrente do autor. 

Contratação questionada após o pagamento de 22 parcelas. Ré que se 

desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC. 

Capitalização de juros. Admissibilidade. Limitação da taxa de juros a 12% 

ao ano. Não adoção às instituições financeiras. Súmula 596 do STF. 

Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros 

mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Juros 

remuneratórios; Legalidade das taxas praticadas no empréstimo pessoal. 

Índices compatíveis com a média de mercado. Sentença mantida, 

majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, §11, do 

Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJSP – AC 

10135959020168260001, Relator: Hélio Nogueira, Julgado em 22/02/2018, 

22ª Câmara de Direito Privado, Publicado em 23/02/2018). Grifei Assim, 

deve ser reconhecida a existência e validade do negócio jurídico 

estabelecido no contrato objeto da lide. Da repetição do indébito Pleiteia a 

parte a autora a repetição dos valores descontados de seu benefício 

previdenciário de forma indevida, pugnando pelo ressarcimento em dobro, 

nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente 

não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Grifei Desta feita, ante a 

rejeição da alegação de invalidade do aludido contrato de empréstimo 

objeto da lide, resta descaracterizada a necessidade de ressarcimento 

pelo requerido, visto que os valores foram devidamente descontados do 

benefício previdenciário da parte autora. Em razão do exposto, indevida a 

repetição do indébito pretendida pela parte autora. DO DANO MORAL 

Afirma a parte autora que os descontos realizados indevidamente de seu 

benefício previdenciário teriam lhe causado grande abalo emocional, o que 

justificaria a fixação da reparação por danos morais, uma vez que é idosa. 

Sustenta sua pretensão indenizatória no fato de os valores descontados 

por período razoável constituírem verba de caráter alimentar, o que 

caracterizaria o sofrimento, ante o prejuízo à sua subsistência. Pleiteia 

indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Pois bem. Cediço 

que a configuração da responsabilidade civil enseja o preenchimento de 

requisitos essenciais, quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e 

nexo de causalidade. No caso em testilha, ante a apresentação do 

instrumento do contrato, bem como documentação informativa do repasse 

dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide, não há falar em 

conduta ilícita ou mesmo dano à parte autora. Tendo o negócio jurídico sido 

firmado de modo regular e válido, inexiste responsabilização do requerido 

ou indenização por danos morais. É o firme entendimento jurisprudencial: 

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. BANCO QUE DEMONSTROU A REGULAR CONTRATAÇÃO DO 

EMPRÉSTIMO PELO AUTOR, CONFORME CONTRATO JUNTADO AOS 

AUTOS, BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DAS QUANTIAS EM SEU FAVOR. 

DESCONTOS NO BENEFICIO DE APOSENTADORIA QUE SE MOSTRAM 

DEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO RÉU 

PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007206055 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018) Destaquei Ante tais 

constatações, não há falar em dano moral a ensejar reparação pecuniária 

por parte do requerido. Isto, pois, não restou comprovada pela parte 

autora qualquer ilicitude capaz de gerar ofensa à honra e violação aos 

direitos da personalidade. Nesse viés, inexiste o dever do requerido em 

indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 16 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000391-47.2019.8.11.0047. AUTOR(A): ANIZIA 

MARIA DOS SANTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Com 

Resolução do Mérito-> Improcedente RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO 

DECLATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, formulada por ANIZIA MARIA DOS SANTOS em 

face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Partes 

qualificadas no feito. Aduz a parte autora, em síntese, que é idosa e 

beneficiária de aposentadoria rural e pensão por morte e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo 

por ela não recebidos, através do(s) contrato(s) de nº 71973275 e 

72047412, sendo que teriam sido descontadas 72 parcelas em cada um, 

respectivamente. Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte 

requerida, buscando a declaração de inexistência do negócio jurídico, bem 

como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais. 

A inicial foi recebida (id. 22722313), deferindo os benefícios da Justiça 

Gratuita e determinando a citação da parte contrária. A parte requerida 

apresentou contestação, preliminarmente suscitando conexão (id. 

26750321). No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Juntou 

documentos. Foi realizada audiência de conciliação (id. 26815005), 

restando infrutífera a tentativa de acordo. A autora não apresentou 

impugnação à contestação (id. 27058296). É o breve relatório. 

Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO CONEXÃO A parte requerida, 

em sua defesa, argui preliminar de conexão aos autos de nº 

10004019120198110047 e 10004027620198110047 asseverando que os 

referidos processos têm causa de pedir semelhante, por isso a reunião 

evitaria decisões contraditórias. Embora o presente feito e os autos acima 

mencionados tenham as mesmas partes e possuam pedido de danos 

morais, repetição do indébito e inexistência de relação jurídica, o contrato 

discutido na presente ação é diverso do contrato objeto daquela(s) lide(s). 

Diante disso, a causa de pedir e o pedido são diversos, não havendo risco 

de decisões conflitantes. Por tais razões, REJEITO a preliminar. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos termos do que faculta o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide, em homenagem ao princípio da 

economia processual e do convencimento motivado, por ser 

desnecessária a produção de provas e maiores dilações. Nesse sentindo 

a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do MT: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS À 

MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LEGITIMIDADE 

CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE 

PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – 

CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO – 

DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES FEDERATIVOS 

– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO ESTADO E/OU 

MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 

C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA RESERVA DO 

POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISAO 

ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - REDUÇÃO – 

INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a parte autora ter 

ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a demanda se 

desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no polo passivo 
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da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo à defesa do 

Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 

aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 

dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração de inexistência de 

negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais, além da 

repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização indevida de 

descontos no benefício previdenciário da parte autora. Pois bem. 

Depreende-se dos autos que a parte autora percebe aposentadoria rural e 

pensão por morte e tomou ciência da existência de desconto em seu 

benefício previdenciário, relativo aos contratos de empréstimo por ela não 

recebidos, perfectibilizado no(s) contrato(s) nº 71973275 e 72047412. 

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando a declarar a 

inexistência do negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência 

técnica e informacional da parte autora. Em sua defesa, o requerido juntou 

aos autos o(s) instrumento(s) do(s) contrato(s) firmado(s) com a parte 

autora (id. 26750322 e 26750325), bem como a comprovação do repasse 

dos valores pertinentes ao objeto da lide (id. 26750321 – pág. 2 e 

27458255). DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO O 

pleito da parte autora se funda na falha da prestação do serviço, 

configurada pela realização do(s) contrato(s) de empréstimo nº 71973275 

e 72047412, por meio do qual foram realizados descontos indevidos em 

seu benefício previdenciário. Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, 

que condiciona a constituição regular do negócio jurídico à presença de 

três elementos essenciais, quais sejam: existência, validade e eficácia. 

Vencida a análise da adequação aos respectivos planos, 

sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à produção de 

efeitos jurídicos. No caso concreto a parte autora questiona a existência 

do negócio jurídico, aduzindo que: não recebeu o empréstimo e de que foi 

vítima de fraude. A parte requerida, no entanto, juntou aos autos o 

instrumento do contrato (id. 26750322 e 26750325), bem como 

documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao 

empréstimo objeto da lide (id. 26750321 – pág. 2 e 27458255). Nesse 

diapasão, tendo o requerido comprovado à validade do contrato em 

questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao 

apresentar fato extintivo do direito do(a) autor(a), é de rigor o afastamento 

da invalidade do negócio jurídico. Nos termos da jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LICITUDE 

DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Constando-se a presença nos autos de cópia 

do contrato de empréstimo assinado pela aposentada, bem como de 

comprovante de transferência bancária do valor emprestado em favor da 

autora, admite-se como comprovada a existência da relação jurídica válida 

entre as partes, e, por conseguinte, o indeferimento de pleito indenizatório, 

uma vez legítimos os descontos implementados pela parte ré no benefício 

de aposentadoria da demandante. 2 - Recurso conhecido e provido, 

reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, restando 

prejudicada a análise do recurso adesivo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do 

recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 

9 de abril de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do 

Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS 

R e l a t o r  ( T J - C E  -  A P L :  0 0 1 4 2 9 4 4 7 2 0 1 6 8 0 6 0 1 0 1  C E 

0014294-47.2016.8.06.0101, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA 

SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data 

de Publicação: 09/04/2019). Grifei Ademais, receber e utilizar os valores 

do empréstimo e, ao mesmo tempo, suscitar fraude na contratação se 

mostra contraditório, emergindo o chamado VENIRE CONTRA FACTUM 

PROPRIUM. A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido: E M E N T 

A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE 

PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO 

MÚTUO – DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – 

COMPROVAÇÃO POR TED – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – CUMPRIMENTO 

– REGULARIDADE DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo elementos nos autos que evidenciam 

a contratação pelo autor de empréstimo consignado, não há de se falar em 

fraude. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a 

responsabilidade do autor por seu pagamento. 2. Demonstrado que o 

empréstimo foi disponibilizado ao autor, através de TED em sua conta 

bancária, não há como de se falar em ilegalidade dos descontos no 

beneficio previdenciário. (TJ-MS 08010719020168120015 MS 

0801071-90.2016.8.12.0015, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª Câmara Cível) Negritei Assim, 

deve ser reconhecida a existência e validade do negócio jurídico 

estabelecido no(s) contrato(s) objeto da lide. Da repetição do indébito 

Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores descontados de seu 

benefício previdenciário de forma indevida, pugnando pelo ressarcimento 

em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente 

não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Grifei Desta feita, ante a 

rejeição da alegação de invalidade do(s) aludido(s) contrato(s) objeto da 

lide, resta descaracterizada a necessidade de ressarcimento pelo 

requerido, visto que os valores foram devidamente descontados do 

benefício previdenciário da parte autora. Importa destacar que a conduta 

da parte requerida se manteve dentro dos limites da legalidade, tendo 

realizado a prática negocial em conformidade com o ordenamento jurídico, 

com a devida anuência da parte autora. Em razão do exposto, indevida a 

repetição do indébito pretendida pela parte autora. DO DANO MORAL 

Afirma a parte autora que os descontos realizados indevidamente de seu 

benefício previdenciário teriam lhe causado grande abalo emocional, o que 

justificaria a fixação da reparação por danos morais, uma vez que é idosa. 

Sustenta sua pretensão indenizatória no fato de os valores descontados 

por período razoável constituírem verba de caráter alimentar, o que 

caracterizaria o sofrimento, ante o prejuízo à sua subsistência. Pleiteia 

indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Pois bem. Cediço 

que a configuração da responsabilidade civil enseja o preenchimento de 

requisitos essenciais, quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e 

nexo de causalidade. No caso em testilha, ante a apresentação do 

instrumento do contrato, bem como documentação comprobatória do 

repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide, não há falar 

em conduta ilícita ou mesmo dano à parte autora. Tendo o negócio jurídico 

sido firmado de modo regular e válido, inexiste responsabilização do 

requerido ou indenização por danos morais. É o firme entendimento 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. BANCO QUE DEMONSTROU A REGULAR CONTRATAÇÃO DO 

EMPRÉSTIMO PELO AUTOR, CONFORME CONTRATO JUNTADO AOS 

AUTOS, BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DAS QUANTIAS EM SEU FAVOR. 

DESCONTOS NO BENEFICIO DE APOSENTADORIA QUE SE MOSTRAM 

DEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO RÉU 

PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007206055 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 
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Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018) Destaquei Ante tais 

constatações, não há falar em dano moral a ensejar reparação pecuniária 

por parte do requerido. Isto, pois, não restou comprovada pela parte 

autora qualquer ilicitude capaz de gerar ofensa à honra e violação aos 

direitos da personalidade. Nesse viés, inexiste o dever do requerido em 

indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 16 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000328-22.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MARIA 

MOREIRA PRIMO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Com Resolução 

do Mérito-> Improcedente RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por MARIA MOREIRA PRIMO em face do BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Partes qualificadas no feito. Aduz a 

parte autora, em síntese, que recebe aposentadoria por idade e ao 

verificar a situação de seu benefício, constatou desconto referente a 

empréstimo consignado, através do contrato de nº 121832680, no valor de 

R$ 2.650,23 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) 

tendo sido efetuado o desconto de 27 parcelas, mas, por ser idosa e 

analfabeta, não tem certeza se celebrou referido contrato. Descreve que, 

tratando-se de pessoa não alfabetizada, o contrato deveria ser celebrado 

por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de 

procuração pública, bem como com as devidas informações. Assim, 

ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando a 

declaração de nulidade do negócio jurídico, ou a inexistência, caso não 

juntado o contrato, bem como a repetição do indébito em dobro e 

indenização pelos danos morais. A inicial foi recebida (id. 21069571), 

deferindo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora e determinada a 

citação do requerido. A parte requerida apresentou contestação (id. 

24916624), pugnando pela improcedência da demanda. Juntou 

documentos. A autora apresentou impugnação à contestação, refutando 

os fatos articulados na contestação, requerendo perícia 

documentoscópica e datiloscópica (id. 26929530). É o breve relatório. 

Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAÇÃO DO 

CONTRATO ORIGINAL EM CARTÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA Em 

sede de impugnação à contestação, a parte autora requer a apresentação 

do contrato original em cartório, pugnando pela realização de perícia 

documentoscópica e datiloscópica. Narra que a parte requerida juntou um 

contrato fraudulento, nos seguintes termos: “se trata na verdade de 

documento feito de forma unilateral pelo banco, que se utiliza de um 

contrato que possa de fato ter sido firmado com a autora em algum 

momento de sua vida, para reproduzir diversos contratos com assinaturas 

escaneadas, prejudicando assim a autora, pessoa idosa.” Em que as pese 

as alegações trazidas pela autora, não há nos autos qualquer indício da 

fraude suscitada, isso porque: a) O Banco esclareceu que foi 

disponibilizada a quantia contratada em benefício da autora, tendo esta 

não negado a utilização dos valores, porquanto, na impugnação, narra que 

os valores depositados devem ser considerados “amostra grátis” (id. 

26929530 – pág. 3); b) O início do contrato ocorreu em 15/02/2017, porém, 

apenas após mais de 02 (dois) anos (14/06/2019) a autora ingressou com 

a ação, não sendo razoável vislumbrar que esta constatou a fraude tão 

somente depois da ocorrência de 27 descontos em seu benefício 

previdenciário (id. 20933908). Destarte, receber e utilizar os valores do 

empréstimo e, ao mesmo tempo, suscitar fraude na contratação se mostra 

contraditório, emergindo o chamado VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 

A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE PARCELAS 

NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – DEPÓSITO 

NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – COMPROVAÇÃO POR TED – ÔNUS 

DA PROVA DO RÉU – CUMPRIMENTO – REGULARIDADE DO DÉBITO – 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo elementos nos autos que evidenciam a contratação pelo autor de 

empréstimo consignado, não há de se falar em fraude. Evidenciada a 

licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade do autor por seu 

pagamento. 2. Demonstrado que o empréstimo foi disponibilizado ao autor, 

através de TED em sua conta bancária, não há como de se falar em 

ilegalidade dos descontos no beneficio previdenciário. (TJ-MS 

08010719020168120015 MS 0801071-90.2016.8.12.0015, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, como cabe ao juiz - destinatário final da 

prova - aferir a utilidade de sua produção, indeferindo as diligências 

inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, vislumbro ser 

prescindível a realização da perícia e, por conseguinte, INDEFIRO a 

produção da prova vindicada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos 

termos do que faculta o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, 

em homenagem ao princípio da economia processual e do convencimento 

motivado, por ser desnecessária a produção de provas e maiores 

dilações. Nesse sentindo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do MT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA 

ASSEGURADOS À MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 

LEGITIMIDADE CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INEXISTÊNCIA – CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO 

– DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES 

FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO 

ESTADO E/OU MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 196 C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA 

RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

PREVISAO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a 

parte autora ter ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a 

demanda se desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no 

polo passivo da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo 

à defesa do Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, 

sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 
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aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 

dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração de nulidade ou 

inexistência de negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos 

morais, além da repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização 

indevida de descontos no benefício previdenciário da parte autora. Pois 

bem. Depreende-se dos autos que a parte autora percebe aposentadoria 

por idade e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício 

previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado ou 

contratado de forma inválida, perfectibilizado no contrato nº 121832680. 

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando a declarar a nulidade ou 

inexistência do negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência 

técnica e informacional da parte autora. Em sua defesa, o requerido juntou 

aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (id. 

24916626), bem como a comprovação do repasse dos valores pertinentes 

ao objeto da lide (id. 24916624 – pág. 2 e 24916627). DA DECLARAÇÃO 

DE NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO O pleito da parte 

autora se funda na falha da prestação do serviço, configurada pela 

realização do contrato de empréstimo nº 121832680, por meio do qual 

foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 

Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição 

regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais 

sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação 

aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um 

tratado apto à produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte 

autora questiona a existência e validade do negócio jurídico, aduzindo que: 

por ser idosa e analfabeta, não ter certeza de ter celebrado referido 

contrato e, caso tenha contratado, o contrato deveria ser celebrado por 

meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de 

procuração pública, bem como com as devidas informações. A parte 

requerida, no entanto, juntou aos autos o instrumento do contrato (id. 

24916626), bem como documentação comprobatória do repasse dos 

valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide (id. 24916624 – pág. 2 e 

24916627). Nesse diapasão, tendo o requerido comprovado a validade do 

contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II 

do CPC, ao apresentar fato extintivo do direito do(a) autor(a), é de rigor o 

afastamento da invalidade do negócio jurídico. Nos termos da 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO 

COMPROVADA - LICITUDE DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Constando-se a 

presença nos autos de cópia do contrato de empréstimo assinado pela 

aposentada, bem como de comprovante de transferência bancária do 

valor emprestado em favor da autora, admite-se como comprovada a 

existência da relação jurídica válida entre as partes, e, por conseguinte, o 

indeferimento de pleito indenizatório, uma vez legítimos os descontos 

implementados pela parte ré no benefício de aposentadoria da 

demandante. 2 - Recurso conhecido e provido, reformando a sentença 

para julgar improcedente o pleito autoral, restando prejudicada a análise do 

recurso adesivo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos 

em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores 

integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para 

dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 9 de abril de 

2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador 

DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - 

APL: 00142944720168060101 CE 0014294-47.2016.8.06.0101, Relator: 

RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª 

Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019). Grifei Ademais, 

não há falar em nulidade contratual por ser a parte autora analfabeta, visto 

que tal circunstância não a torna incapaz e, além disso, o instrumento de 

contrato foi subscrito por duas testemunhas, de acordo com o art. 595 do 

CPC. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO 

DA PROMOVIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. 

APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 595, DO CÓDIGO 

CIVIL. ATENDIMENTO. VALIDADE DA AVENÇA. CABIMENTO DOS 

DESCONTOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS 

PROVENTOS DA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. 

DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROVIMENTO. Nos termos do art. 595 do Código Civil, “no contrato de 

prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem 

escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas”. Comprovada a validade da declaração firmada pela 

consumidora, e, por conseguinte, a efetiva contratação do empréstimo, é 

de se declarar devidos os descontos realizados nos seus proventos, pelo 

que não há de se falar em conduta ilícita da instituição financeira, pois sua 

atuação decorreu do exercício regular de um direito. (TJPB – APL 

0002079-79.2014.815.0191, Relator: Frederico Martinho da Nóbrega 

Coutinho, Julgado em 03/04/2018, 4ª Câmara Cível). Grifei Assim, deve ser 

reconhecida a existência e validade do negócio jurídico estabelecido no 

contrato objeto da lide. Da repetição do indébito Pleiteia a parte a autora a 

repetição dos valores descontados de seu benefício previdenciário de 

forma indevida, pugnando pelo ressarcimento em dobro, nos termos do 

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Grifei Desta feita, ante a rejeição da alegação de 

invalidade do aludido contrato de empréstimo objeto da lide, resta 

descaracterizada a necessidade de ressarcimento pelo requerido, visto 

que os valores foram devidamente descontados do benefício 

previdenciário da parte autora. Importa destacar que a conduta da parte 

requerida se manteve dentro dos limites da legalidade, tendo realizado a 

prática negocial em conformidade com o ordenamento jurídico, com a 

devida anuência da parte autora. Em razão do exposto, indevida a 

repetição do indébito pretendida pela parte autora. DO DANO MORAL 

Afirma a parte autora que os descontos realizados indevidamente de seu 

benefício previdenciário teriam lhe causado grande abalo emocional, o que 

justificaria a fixação da reparação por danos morais, uma vez que é idosa. 

Sustenta sua pretensão indenizatória no fato de os valores descontados 

por período razoável constituírem verba de caráter alimentar, o que 

caracterizaria o sofrimento, ante o prejuízo à sua subsistência. Pleiteia 

indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Pois bem. Cediço 

que a configuração da responsabilidade civil enseja o preenchimento de 

requisitos essenciais, quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e 

nexo de causalidade. No caso em testilha, ante a apresentação do 

instrumento do contrato, bem como documentação comprobatória do 

repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide, não há falar 

em conduta ilícita ou mesmo dano à parte autora. Tendo o negócio jurídico 

sido firmado de modo regular e válido, inexiste responsabilização do 

requerido ou indenização por danos morais. É o firme entendimento 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. BANCO QUE DEMONSTROU A REGULAR CONTRATAÇÃO DO 

EMPRÉSTIMO PELO AUTOR, CONFORME CONTRATO JUNTADO AOS 

AUTOS, BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DAS QUANTIAS EM SEU FAVOR. 

DESCONTOS NO BENEFICIO DE APOSENTADORIA QUE SE MOSTRAM 

DEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO RÉU 

PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007206055 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018) Destaquei Ante tais 

constatações, não há falar em dano moral a ensejar reparação pecuniária 

por parte do requerido. Isto, pois, não restou comprovada pela parte 

autora qualquer ilicitude capaz de gerar ofensa à honra e violação aos 

direitos da personalidade. Nesse viés, inexiste o dever do requerido em 

indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 657 de 783



trânsito em julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 16 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-42.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000359-42.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MARIA DA 

PENHA PEREIRA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. Com 

Resolução do Mérito->Pronúncia de Decadência ou Prescrição 

RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

MARIA DA PENHA PEREIRA em face do BANCO VOTORANTIM S.A. Aduz 

a parte autora, em síntese, que recebe aposentadoria rural e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou desconto referente a empréstimo 

consignado, através do contrato de nº 230783060, mas, por ser idosa e 

analfabeta, não tem certeza se celebrou referido contrato. Descreve que, 

tratando-se de pessoa não alfabetizada, o contrato deveria ser celebrado 

por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de 

procuração pública, bem como com as devidas informações. Assim, 

ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando a 

declaração de nulidade do negócio jurídico, ou a inexistência, caso não 

juntado o contrato, além da repetição do indébito em dobro e indenização 

pelos danos morais. A inicial foi recebida (id. 21069360), deferindo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora e determinando a citação do 

requerido. A parte requerida apresentou contestação (id. 24218818), 

preliminarmente suscitando a prescrição. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. Juntou documentos. A autora não apresentou 

impugnação à contestação (id. 27049193). É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO. Prejudicial de mérito Prescrição dos pedidos de 

ressarcimento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. A parte 

requerida, em sua defesa, afirma a ocorrência da prescrição, em razão de 

ter se passado mais de 03 (três) anos entre o primeiro desconto 

(07/01/2012) e o ajuizamento da ação (22/06/2019). Pois bem. Constata-se 

dos autos que a presente ação foi proposta em 22/06/2019, questionando 

o contrato n° 230783060, no qual o desconto dos valores teve o início em 

12/2011 e fim em 09/2013, conforme id. 21068582. As partes reconhecem 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente 

demanda, de modo que o fato controvertido se refere ao termo inicial da 

contagem da prescrição. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece o seguinte: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei A autora 

sustenta que o prazo prescricional começa a contar a partir do 

conhecimento do dano, o que teria ocorrido apenas após a análise dos 

extratos, em 19/06/2019 (id. 21068582). Já o requerido, afirma que o 

marco inicial para a contagem da prescrição seria o primeiro desconto. 

Malgrado os argumentos trazidos pelas partes, tratando-se de relação de 

trato sucessivo, na qual a suposta lesão se renova a cada desconto de 

parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início com o último 

desconto, independentemente da ocorrência, ou não, do conhecimento 

pela autora da violação de seu direito e da respectiva autoria. Conforme 

jurisprudência a seguir colacionada: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – ART. 27 DO 

CDC – TERMO INICIAL DO CONHECIMENTO DO FATO (VIOLAÇÃO DO 

DIREITO) E DE SUA AUTORIA OU DA QUITAÇÃO DO CONTRATO – 

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor estabelece que o prazo prescricional 

para a pretensão de reparação dos danos causados por fato do serviço é 

de cinco anos. Segundo a teoria da actio nata, adotada pela jurisprudência 

pátria, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao 

conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial e de sua 

autoria. 2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja suposta lesão 

se renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo 

prescricional tem início com o último desconto, independentemente de ter 

havido, ou não, nesse ínterim (período dos descontos), conhecimento pela 

autora da violação de seu direito e da respectiva autoria por outros meios. 

(TJ-MS - APL: 08088044920168120002 MS 0808804-49.2016.8.12.0002, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 

25/07/2017, 3ª Câmara Cível) Negritei Portanto, com fundamento na 

previsão legal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que 

a pretensão da parte autora está prescrita, visto que o início da contagem 

do prazo se deu em 09/2013, no entanto a ação foi proposta em 

22/06/2019, isto é, passados mais de 5 (cinco) anos; impondo por 

corolário o seu reconhecimento por este Juízo. DISPOSITIVO Posto isso, 

acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida e reconheço a 

PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 16 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-72.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000357-72.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MARIA DA 

PENHA PEREIRA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Com Resolução 

do Mérito-> Improcedente RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por MARIA DA PENHA PEREIRA em face do BANCO 

VOTORANTIM S/A. Partes qualificadas no feito. Aduz a parte autora, em 

síntese, que ao verificar a situação de seu benefício previdenciário, 

constatou desconto referente a empréstimo consignado, através do 

contrato de nº 231760647, no valor de R$ 1.690,23 (um mil seiscentos e 

noventa reais e vinte e três centavos), a ser pago em 58 parcelas, tendo 

sido efetuado o desconto de 28 parcelas, mas, por ser idosa e analfabeta, 

não tem certeza se celebrou referido contrato. Descreve que, tratando-se 

de pessoa não alfabetizada, o contrato deveria ser celebrado por meio de 

instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração 

pública, bem como com as devidas informações. Assim, ajuizou a 

presente ação, em face da parte requerida, buscando a declaração de 

nulidade do negócio jurídico, ou a inexistência, caso não juntado o 

contrato, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos 

danos morais. A inicial foi recebida (id. 21069361), deferindo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora e determinada a citação do requerido. A 

parte requerida apresentou contestação (id. 24218834), preliminarmente 

sustentando prescrição. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda. Juntou documentos. A autora não apresentou impugnação à 

contestação (id. 26982464). É o breve relatório. Fundamento e decido. 

FUNDAMENTAÇÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO Constata-se 

dos autos que a presente ação foi proposta em 22/06/2019, questionando 

o(s) contrato(s) n° 231760647, no(s) qual(is) o desconto dos valores teve 

o início em 05/2012 e fim em 08/2014, conforme id. 21068578. As partes 

reconhecem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na 

presente demanda, de modo que o fato controvertido se refere ao termo 

inicial da contagem da prescrição. O art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor estabelece o seguinte: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei O 

requerido afirma que o marco inicial para a contagem da prescrição seria o 

início dos descontos. Malgrado o argumento trazido pela parte requerida, 
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tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual a suposta lesão se 

renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo prescricional 

tem início com o último desconto, independentemente da ocorrência, ou 

não, do conhecimento pela autora da violação de seu direito e da 

respectiva autoria. Conforme jurisprudência a seguir colacionada: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS EM 

DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL 

– CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO CONHECIMENTO 

DO FATO (VIOLAÇÃO DO DIREITO) E DE SUA AUTORIA OU DA 

QUITAÇÃO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que o prazo prescricional para a pretensão de reparação dos 

danos causados por fato do serviço é de cinco anos. Segundo a teoria da 

actio nata, adotada pela jurisprudência pátria, o início da fluência do prazo 

prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao 

direito subjetivo patrimonial e de sua autoria. 2. Tratando-se de relação de 

trato sucessivo, cuja suposta lesão se renova a cada desconto de 

parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início com o último 

desconto, independentemente de ter havido, ou não, nesse ínterim 

(período dos descontos), conhecimento pela autora da violação de seu 

direito e da respectiva autoria por outros meios. (TJ-MS - APL: 

08088044920168120002 MS 0808804-49.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 

27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte 

autora NÃO está prescrita, visto que o início da contagem do prazo 

ocorreu em 08/2014 e a ação foi proposta em 22/06/2019, ou seja, não 

transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos. Nesse viés, REJEITO a prejudicial 

de mérito. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos termos do que faculta 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, em homenagem ao 

princípio da economia processual e do convencimento motivado, por ser 

desnecessária a produção de provas e maiores dilações. Nesse sentindo 

a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do MT: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS À 

MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LEGITIMIDADE 

CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE 

PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – 

CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO – 

DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES FEDERATIVOS 

– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO ESTADO E/OU 

MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 

C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA RESERVA DO 

POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISAO 

ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - REDUÇÃO – 

INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a parte autora ter 

ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a demanda se 

desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no polo passivo 

da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo à defesa do 

Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 

aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 

dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração de nulidade ou 

inexistência de negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos 

morais, além da repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização 

indevida de descontos no benefício previdenciário da parte autora. Pois 

bem. Depreende-se dos autos que a parte autora percebe aposentadoria 

por idade e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício 

previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado ou 

contratado de forma inválida, perfectibilizado no contrato nº 231760647. 

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando a declarar a nulidade ou 

inexistência do negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência 

técnica e informacional da parte autora. Em sua defesa, o requerido juntou 

aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (id. 

24218836), bem como documentação informativa do repasse dos valores 

pertinentes ao objeto da lide (id. 24218834 – pág. 9). DA DECLARAÇÃO 

DE NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO O pleito da parte 

autora se funda na falha da prestação do serviço, configurada pela 

realização do contrato de empréstimo nº 234065060, por meio do qual 

foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 

Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição 

regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais 

sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação 

aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um 

tratado apto à produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte 

autora questiona a existência e validade do negócio jurídico, aduzindo que: 

por ser idosa e analfabeta, não ter certeza de ter celebrado referido 

contrato e, caso tenha contratado, o contrato deveria ser celebrado por 

meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de 

procuração pública, bem como com as devidas informações. A parte 

requerida, no entanto, juntou aos autos o instrumento do contrato (id. 

24218836), bem como documentação informativa do repasse dos valores 

pertinentes ao empréstimo objeto da lide (id. 24218834 – pág. 9). Nesse 

diapasão, tendo o requerido comprovado a validade do contrato em 

questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao 

apresentar fato extintivo do direito do(a) autor(a), é de rigor o afastamento 

da invalidade do negócio jurídico. Nos termos da jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LICITUDE 

DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Constando-se a presença nos autos de cópia 

do contrato de empréstimo assinado pela aposentada, bem como de 

comprovante de transferência bancária do valor emprestado em favor da 

autora, admite-se como comprovada a existência da relação jurídica válida 

entre as partes, e, por conseguinte, o indeferimento de pleito indenizatório, 

uma vez legítimos os descontos implementados pela parte ré no benefício 

de aposentadoria da demandante. 2 - Recurso conhecido e provido, 

reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, restando 

prejudicada a análise do recurso adesivo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do 

recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 

9 de abril de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do 

Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS 

R e l a t o r  ( T J - C E  -  A P L :  0 0 1 4 2 9 4 4 7 2 0 1 6 8 0 6 0 1 0 1  C E 

0014294-47.2016.8.06.0101, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA 

SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data 

de Publicação: 09/04/2019). Grifei Destarte, não há falar em nulidade 

contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância 

não a torna incapaz e, além disso, restou demonstrado o efetivo 

pagamento do valor contratado, tendo a parte questionado tal contratação 

após o pagamento de 28 parcelas. Apelação Cível. Contrato bancário. 

Conta-corrente. Obtenção de empréstimo pessoal não reconhecido pelo 

cliente. Ação declaratória de anulabilidade do contrato de empréstimo 

bancário e ou revisional de contrato. Sentença de improcedência. 

Inconformismo. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa 

afastada. Contratação comprovada. Extrato bancário demonstrando a 
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efetiva utilização do valor creditado na conta corrente do autor. 

Contratação questionada após o pagamento de 22 parcelas. Ré que se 

desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC. 

Capitalização de juros. Admissibilidade. Limitação da taxa de juros a 12% 

ao ano. Não adoção às instituições financeiras. Súmula 596 do STF. 

Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros 

mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Juros 

remuneratórios; Legalidade das taxas praticadas no empréstimo pessoal. 

Índices compatíveis com a média de mercado. Sentença mantida, 

majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, §11, do 

Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJSP – AC 

10135959020168260001, Relator: Hélio Nogueira, Julgado em 22/02/2018, 

22ª Câmara de Direito Privado, Publicado em 23/02/2018). Grifei Ademais, 

receber e utilizar os valores do empréstimo e, ao mesmo tempo, suscitar 

fraude na contratação se mostra contraditório, emergindo o chamado 

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. A jurisprudência sobre o tema é no 

seguinte sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – 

DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – DEPÓSITO NA CONTA 

BANCÁRIA DO AUTOR – COMPROVAÇÃO POR TED – ÔNUS DA PROVA 

DO RÉU – CUMPRIMENTO – REGULARIDADE DO DÉBITO – 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo elementos nos autos que evidenciam a contratação pelo autor de 

empréstimo consignado, não há de se falar em fraude. Evidenciada a 

licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade do autor por seu 

pagamento. 2. Demonstrado que o empréstimo foi disponibilizado ao autor, 

através de TED em sua conta bancária, não há como de se falar em 

ilegalidade dos descontos no beneficio previdenciário. (TJ-MS 

08010719020168120015 MS 0801071-90.2016.8.12.0015, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Assim, deve ser reconhecida a existência e 

validade do negócio jurídico estabelecido no contrato objeto da lide. Da 

repetição do indébito Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores 

descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando 

pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Grifei Desta feita, ante a rejeição da alegação de invalidade do aludido 

contrato de empréstimo objeto da lide, resta descaracterizada a 

necessidade de ressarcimento pelo requerido, visto que os valores foram 

devidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora. 

Importa destacar que a conduta da parte requerida se manteve dentro dos 

limites da legalidade, tendo realizado a prática negocial em conformidade 

com o ordenamento jurídico, com a devida anuência da parte autora. Em 

razão do exposto, indevida a repetição do indébito pretendida pela parte 

autora. DO DANO MORAL Afirma a parte autora que os descontos 

realizados indevidamente de seu benefício previdenciário teriam lhe 

causado grande abalo emocional, o que justificaria a fixação da reparação 

por danos morais, uma vez que é idosa. Sustenta sua pretensão 

indenizatória no fato de os valores descontados por período razoável 

constituírem verba de caráter alimentar, o que caracterizaria o sofrimento, 

ante o prejuízo à sua subsistência. Pleiteia indenização por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00. Pois bem. Cediço que a configuração da 

responsabilidade civil enseja o preenchimento de requisitos essenciais, 

quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e nexo de causalidade. No 

caso em testilha, ante a apresentação do instrumento do contrato, bem 

como documentação informativa do repasse dos valores pertinentes ao 

empréstimo objeto da lide, não há falar em conduta ilícita ou mesmo dano à 

parte autora. Tendo o negócio jurídico sido firmado de modo regular e 

válido, inexiste responsabilização do requerido ou indenização por danos 

morais. É o firme entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO QUE 

DEMONSTROU A REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO 

AUTOR, CONFORME CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS, BEM COMO A 

TRANSFERÊNCIA DAS QUANTIAS EM SEU FAVOR. DESCONTOS NO 

BENEFICIO DE APOSENTADORIA QUE SE MOSTRAM DEVIDOS. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007206055 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018) Destaquei Ante tais 

constatações, não há falar em dano moral a ensejar reparação pecuniária 

por parte do requerido. Isto, pois, não restou comprovada pela parte 

autora qualquer ilicitude capaz de gerar ofensa à honra e violação aos 

direitos da personalidade. Nesse viés, inexiste o dever do requerido em 

indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 16 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-20.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CANOVA PABLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEUSSON ALVES NEVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA CRISTINA RESENDE DE OLIVEIRA OAB - MG183002 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA UNICA DE 

JUSCIMEIRA IMPULSIONAMENTO Dados do Processo: Processo: 

1000218-20.2019.8.11.0048; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) . AUTOR(A): ARLINDO CANOVA PABLOS REU: GLEUSSON 

ALVES NEVES Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora a 

providenciar o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, com o fim de 

diligenciar até a comarca de Jaciara para efetuar a penhora no rosto dos 

autos, no prazo legal. Juscimeira, 16 de abril de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinado eletronicamente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36023 Nr: 1181-16.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Vistos.

1. Intime-se a Douta defesa do acusado para apresentar alegações finais. 

Prazo: 10 (dez) dias.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito
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Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62386 Nr: 1073-37.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER HENRIQUE RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Rodrigues de Carvalho 

Júnior - OAB:MT - 3735, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Processo n° 1073-37.2013.811.0109 – Código 62386.

Exequente: WILSON ANTONIO ROSSETTO.

Executado: WAGNER HENRIQUE RICCI.

Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema BACENJUD, ainda 

que inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução intime-se 

a parte Requerida/executada, na pessoa de seu respectivo advogado 

caso tenha, consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo 

apresentar manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código 

de Processo Civil.

2. Ainda, intime-se a parte Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 06 de novembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82761 Nr: 268-40.2020.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Bulhões dos Santos 

- OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B/MT

 Processo n° 268-40.2020.811.0109(Código n° 82761)

Carta Precatória – 1ª Vara Criminal de Sinop/MT.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Acusado (a): Marcos Pereira Rocha.

Inquirição testemunha: Leandro Celestino Urbano dos Santos.

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição da testemunha Leandro Celestino Urbano dos Santos para o dia 

1° de junho de 2020 às 14:50horas.

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

3. Intime-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

Marcelândia, 19 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62472 Nr: 1327-51.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luiza da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Figueiredo Miranda - 

OAB:5638/MT, Marcia Crisanto de Souza Gomes - OAB:OAB/MT 

13.870, Paulo César Barbosa dos Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para torna definitiva a 

liminar concedida às fls. 26/28 e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Considerando o disposto no 

artigo 496, § 3º, incisos II e III do CPC, deixo de submeter ao reexame 

necessário.Custas e despesas processuais pelo Requerido, 

observando-se que é isento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.Diligências 

necessárias.Marcelândia, 30 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83520 Nr: 1743-59.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA, ALAN DA 

SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva exposta na 

denúncia, para: (i) CONDENAR os denunciados LUCAS FELIPE DA SILVA 

SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA, já qualificados, como incursos nas 

sanções do artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, I todos do Código Penal por 

duas vezes.4.1 – ROUBO MAJORADO LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA – 

ART.157, §2º-A, INCISO I do Código Penal.Vítima Olinda assis da silva 

[...].DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de condenar os denunciados LUCAS 

FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA ao pagamento das 

custas processuais, porque foram assistidos por advogado dativo, 

havendo elementos demonstrando que se tratam de 

hipossuficientes.Determino à Secretaria, desde já, a adoção das seguintes 

providências:i) Intimem-se os réus pessoalmente desta sentença, devendo 

o Oficial de Justiça indagar-lhes se desejam recorrer da sentença e 

fornecer-lhes o Termo de Apelação, conforme determina a CNGC, 

devendo ser certificado nos autos a vontade dos acusados.ii) Intime-se 

pessoalmente o Ministério Público.iii) Intime-se pessoalmente os 

advogados dativos.iv) Cumpram-se as demais determinações da 

Consolidação das Normas Gerais da Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça.v) Expeça-se certidão de honorários em favor dos procuradores 

dativos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 10.1 Após o trânsito em 

julgado da sentença: a) lance-se o nome dos réus LUCAS FELIPE DA 

SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA, no rol dos culpados; b) 

comunique-se ao distribuidor, ao Instituto de Identificação e ao Juízo 

Eleitoral; c) expeçam-se guias de recolhimento, para formalização do 

processo de execução, acompanhando cópia a denúncia, auto de prisão 

em flagrante, da sentença e da certidão do trânsito em julgado;Cumpra-se 

COM URGÊNCIA – REUS PRESOS.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55542 Nr: 847-70.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso- Procuradoria Geral do Estahdo.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Jesus Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Impulsiono o processo para que seja a parte executada intimada para 

apresentar os dados bancários, no prazo 10 dias, para fim de expedição 
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de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75534 Nr: 3224-43.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Guns -ME, Waldemar Guns

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono o processo para que seja intimada a exequente para que essa 

informe se houve o cumprimento integral da composição, no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como 

afirmativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16337 Nr: 1084-85.2008.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderobson Almeida de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transfalleiro Transportes Ltda EPP, Maritima 

Seguro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884, DANIEL PENALVA VERDOLIN - OAB:10818, FLAVIO 

HENRIQUE RODRIGUES BRAGA - OAB:, JULIANA DOS SANTOS 

CAETANO - OAB:96171, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:16004/PR, 

Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943-A, PAULO MEDEIROS 

MAGALHAES GOMES - OAB:84344, RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO 

NASCIMENTO - OAB:29708 GO, RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:, 

VANESSA CASTRO CAVALCANTI - OAB:84496

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerida intimada para, no prazo de 

10dias , manifestar acerca do documento acostado, mais precisamente 

para juntar as guias para que sejam vinculados os valores.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-56.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-52.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da decisão que 

concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação designada para 

o dia 18/09/2019, às 15:15 horas, advertindo que o não comparecimento 

do promovente, importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-52.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-48.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO GERALDO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-36.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE VITOLINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/10/2019, às 15:15horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-36.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE VITOLINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-23.2011.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARQUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010145-23.2011.8.11.0030 EXEQUENTE: ADILSON MARQUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A DECISÃO Não conheço da 

impugnação ao cálculos da exequente em razão de sua completa 

intempestividade. Concedo ao banco executado o prazo de 5 (cinco) dias 

para efetuar o depósito do valor remanescente, conforme informado na 

petição ID 21167008. Não efetivado o pagamento, DEFIRO, desde já, 

BLOQUEIO VIA BACENJUD. Quanto ao mais, no intuito de evitar fraudes e 

acautelar o direito creditório do patrono e de seu cliente, tratando-se de 

ações de reparação de dano moral de natureza repetitiva, com fatos e 

fundamentos genéricos, com potencial para caracterizar captação em 

massa, este juízo tem exigido que as procurações conferindo poderes 

para receber sejam datadas há no máximo 3 (três) anos. Este critério é 

adotado em razão da prática ter demonstrado que especialmente em 

ações desta natureza, não raras vezes os advogados constituídos 

sequer conseguem localizar os clientes após o decurso de largo espaço 

de tempo. O cliente, igualmente, no mais das vezes , sequer sabe o nome 

do seu patrono para procura-lo. Assim, por não manterem mais contato, o 

pagamento efetuado na conta do causídico, sem o devido repasse (por 

impossibilidade/dificuldade em localizar o cliente), pode ensejar posterior 

insurgência da parte contra o seu patrono, podendo acarretar tentativa de 

responsabilização disciplinar e criminal, como vem ocorrendo com 

indesejável frequência no estado de Mato Grosso. Assim, forte no poder 

geral de cautela do juiz, INDEFIRO por ora o pagamento dos valores na 

conta informada pelo patrono e, tendo em vista a natureza da ação e que 

a procuração juntada aos autos é datada há mais de 3 (três) anos, INTIMO 

a parte autora para que apresente procuração atualizada (datada ha 

menos de 3 anos) conferindo ao patrono poderes para receber ou indique 

seus próprios dados bancários para transferência da quantia depositada 

em juízo. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31839 Nr: 46-25.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31846 Nr: 53-17.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinete Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32087 Nr: 210-87.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINA ROCHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Késsila Rodrigues Lopes - OAB:19952-0, Wilker 

Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 72).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 67).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32091 Nr: 214-27.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darlene de Fátima Carrijo Rafael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 82).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 77).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32103 Nr: 226-41.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 93).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 89).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32329 Nr: 463-75.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliane Piovezan Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 78).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 73).

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32331 Nr: 447-24.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 75).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 71).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41006 Nr: 1103-73.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI GONÇALVES DE MATOS, MAURICIO MANOEL 

GONÇALVES DOS SANTOS NEVES, JOÃO DOMIGOS DE ARRUDA 

NEVES, LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança do Brasil CIA. De Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14246, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691 - A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123

 Vistos etc.

Ante a petição de ref. 126, DETERMINO a intimação das partes, por meio 

dos seus advogados via DJE, para que requeiram o que for de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31869 Nr: 74-90.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Marques Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Diante do exposto, DETERMINO a liquidação de sentença por arbitramento, 

tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos 

dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do 

NCPC).INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 30 dias, 

promova a juntada ao feito da documentação necessária, bem como dos 

cálculos contábeis do que pretende executar, nos termos do título 

executivo judicial.Após, INTIME-SE por remessa a parte requerida, para 

eventual manifestação no prazo de 15 dias.CERTIFIQUE-SE o decurso de 

prazo.Após, TORNEM os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31870 Nr: 75-75.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineia Carvalho Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43497 Nr: 556-96.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSC, KBDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVEPS, HSBS, BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Ante a petição de ref. 82, DETERMINO a intimação da parte autora, para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32360 Nr: 477-59.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Benevides de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 84).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 80).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32416 Nr: 529-55.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 68).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 64).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32418 Nr: 517-41.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 92).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 88).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32420 Nr: 519-11.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 86).
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Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 82).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32423 Nr: 522-63.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 89).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 73).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32449 Nr: 546-91.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildete Barreto Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 55).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 51).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32454 Nr: 551-16.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 96).

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ref. 79).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40945 Nr: 1065-61.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEDS, MSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme certidão de ref. 60 a parte autora manifestou pela desistência 

do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas judiciais.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30695 Nr: 608-05.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samya Kelma Quinteiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samya Kelma Quinteiro de 

Souza - OAB:15166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a petição de ref, 80, DETERMINO a suspensão do feito por 90 dias.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32335 Nr: 450-76.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izanete Sebastiana Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32036 Nr: 159-76.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislene Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32084 Nr: 207-35.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 454-16.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO RODRIGUES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31876 Nr: 81-82.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cenira Oliveira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31877 Nr: 82-67.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina de Jesus dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31896 Nr: 100-88.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Gomes Meira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32089 Nr: 212-57.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ROCHA QUINTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32093 Nr: 216-94.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA SANTANA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32095 Nr: 218-64.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERINA RIBEIRO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32100 Nr: 223-86.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA BRANDÃO MARANHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32101 Nr: 224-71.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Benedito Duarte de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32105 Nr: 228-11.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjalmira Rodrigues Nogueira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32121 Nr: 243-77.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENICE LINS FERREIRA DE CASTRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32323 Nr: 439-47.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Silva Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32324 Nr: 440-32.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeir dos Santos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32326 Nr: 442-02.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marialva Souza Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Késsila Rodrigues Lopes - OAB:19952-0, Wilker 

Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32340 Nr: 455-98.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Oliveira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32673 Nr: 729-62.2014.811.0031

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Regina Pinto Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32779 Nr: 775-51.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusceli Campos Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31863 Nr: 69-68.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31878 Nr: 83-52.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmara Gomes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31894 Nr: 98-21.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciney Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31901 Nr: 105-13.2014.811.0031

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Bida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32341 Nr: 456-83.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Magnólia Nascimento da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32359 Nr: 476-74.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Almeida Benevides

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32421 Nr: 520-93.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32605 Nr: 668-07.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Abílio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32672 Nr: 728-77.2014.811.0031

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nardele Santana Silva Salvalággio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34062 Nr: 1229-31.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KWIDCPL, VFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747, WALCEMIR CARLOS DA SILVA - OAB:14151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074-MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077, 

Livia Comar da Silva - OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270, 

Pedro Ovelar - OAB:6270 MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão processual por 30 dias, conforme pedido de 

78.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43996 Nr: 770-87.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WZdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A própria parte exequente noticia que o débito fora quitado integralmente 

(ref. 23).

O NCPC prevê o que segue:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado neste ato, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000012-28.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000012-28.2017.8.11.0031 EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Expeça-se alvará 

judicial em favor da parte requerente, conforme requerido na última petição 

. Após o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de abril de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010042-08.2014.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIRENZE ENERGETICA S/A (EXECUTADO)

DIAS & MARIOTTI CONSTRUCOES DE PEQUENAS CENTRAIS 

HIDROELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

MARCIA ZANIN OAB - PR24478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010042-08.2014.8.11.0031 EXEQUENTE: MILTON CESAR ASSUNCAO 

EXECUTADO: DIAS & MARIOTTI CONSTRUCOES DE PEQUENAS CENTRAIS 

HIDROELETRICAS LTDA - EPP, FIRENZE ENERGETICA S/A Vistos etc. 

Expeça-se alvará judicial em favor da parte requerente, conforme 

requerido na última petição . Após o levantamento dos valores, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 16 de abril de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-08.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON BORGES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL IMPERADOR DE SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GONCALVES FERREIRA LIMA OAB - SP250772 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado quanto a audiência de conciliação redesignada 

para o dia 31 de julho de 2017, às 14:00 horas.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000414-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RENATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA REPEZUK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DESPACHO Vistos. A fim de evitar eventual alegação 

de nulidade, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência 

pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento 

antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova 

Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000330-57.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOQUEBEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NAO FOI POSSIVEL LOCALIZAR 

O BEM NO ENDEREÇO FORNECIDO , SENDO QUE TAL ENDEREÇO APENAS 

FUNCIONA UM PEQUENO COMERCIO DE ALGUNS ELETRONICOS DE 

PEQUENO PORTE , ASSIM SENDO DOU POR ENCERRADAS MINHAS 

DILIGENCIAS PARA ESTE FINS.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000109-40.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. M. (REQUERENTE)

B. R. D. S. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR OAB - MT27716/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000109-40.2020.8.11.0090. 

REQUERENTE: SAMUEL OLIVEIRA MOTA, BRUNA RAFAELA DOS 

SANTOS SILVA MOTA Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oposto com o escopo de sanar suposto vício existente na sentença retro. 

Em breve suma, insurge-se a embargante contra a sentença vergastada, 

porque esta seria omissa, eis que não teria tratado da suspensão do 

pagamento das custas processuais. A tempestividade dos presentes 

embargos foi devidamente certificada. É o sucinto relatório. DECIDO de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada. Na forma do art. 1.022 do 

CPC, são cabíveis os embargos de declaração para aclarar a decisão 

obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material. 

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em 

torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 1136), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “O novo CPC 

acrescentou uma outra hipótese ao rol de cabimentos dos embargos, 

estabelecendo, expressamente, serem, admissíveis para corrigir erro 

material, ou seja, aquele manifesto, visível, facilmente verificável (NCPC, 

art. 1.022, III). A jurisprudência, à época da codificação anterior, já vinha 

ampliando as hipóteses de cabimento desse recurso, de modo a permitir 

seu emprego com o fim de corrigir erro material no decisum. De tal sorte 

que a nova legislação apenas positivou o entendimento jurisprudencial 

dominante”. Ensina o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), ao tratar das hipóteses de cabimento de embargos de 

declaração, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Sem maiores delongas, verifica-se 

que a sentença proferida pelo Magistrado se encontra com mero erro 

material – possivelmente de digitação. Explica-se: No dispositivo da 

sentença, ao tratar da condenação das partes ao pagamento das custas 

processuais, este Magistrado assim decidiu: “CONDENO as partes ao 

pagamento das custas processuais, com as ressalvas do art. 78, § 2º, do 

CPC (grifo nosso)”. Entrementes, o artigo a que pretendi fazer referência 

era o art. 98, § 3º, do CPC, os quais tratam da condição de suspensão da 

exigibilidade do pagamento das custas processuais. Desta forma, resta 
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imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro 

material e adequar o dispositivo da sentença ao que, de fato, foi decidido. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, bem 

como DOU PROVIMENTO para suprir os erros materiais apontados e, por 

consectário lógico, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC. Por derradeiro, 

este Juízo entende que não é necessário o manejo dos aclaratórios para 

fins de obter a expedição de certidão de honorários – até porque esta não 

integra a sentença, uma vez que a nomeação alcança até o trânsito em 

julgado da decisão final a ser proferida neste processo (que pode ser um 

acórdão, no caso de recurso). Contudo, melhor analisando o feito, o 

advogado foi nomeado para ingressar com ação de divórcio litigioso, o que 

não foi necessário porque as partes se autocompuseram quanto ao 

pedido deste processo. Assim, seguindo o que dispõe a tabela de 

honorários da OAB-MT, ARBITRO os honorários do profissional em CINCO 

(05) URH. Por derradeiro, após o trânsito em julgado da sentença que 

extinguiu o feito, CERTIFIQUE-SE o necessário, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários em favor do advogado dativo que atuou no feito e 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000105-03.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER-MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN JUNIOR OAB - SP305323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Vara ùnica de Nova Canaã do Norte (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 1000105-03.2020.8.11.0090. 

DEPRECANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER-MT 

DEPRECADO: JUÍZO DA VARA ÙNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE 

Vistos. INTIME-SE a parte interessada para se manifestar acerca da 

certidão retro. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 52787 Nr: 1412-48.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE DAYANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito.

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira 

genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 51853 Nr: 893-73.2016.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 Vistos;

Os autos vieram conclusos após a juntada do petitório onde a advogada 

nomeada para patrocinar a defesa da requerida declinou o múnus que lhe 

foi incumbido.

Perfilhando detidamente o caderno processual, denota-se que os 

honorários advocatícios devidos à advogada que atuaria pela defesa da 

requerida seriam fixados ao término do processo.

Malgrado o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da 

advogada nomeada para patrocinar a defesa do executado, verifica-se 

que tal verba fora fixada nos embargos à execução que versam sobre o 

débito cobrado neste feito (autos n.º 1071-51.2018.8.11.0090 – Código: 

61264).

Dessa forma, a fim de evitar a duplicidade das expensas a serem 

custeadas pelo Estado de Mato Grosso, DEIXO de fixar honorários 

advocatícios nestes autos.

Impulsionando o feito, AGUARDE-SE o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos embargos do devedor.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a urgência que o caso requer.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

Ricardo Frazon Menegucci

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-33.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SANIVALDO JOSE DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010218-33.2016.8.11.0090. REQUERENTE: SANIVALDO JOSE DE FARIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por 

SANIVALDO JOSÉ DE FARIA em face de ENERGISA MATO GROSSO, em 

que alega que compareceu à agência da requerida no dia 21 de novembro 

de 2016, para solicitar a transferência da unidade consumidora objeto da 

lide para seu nome, já que seu vizinho, titular da unidade, iria embora. 

Contudo, sem qualquer comunicação a requerida realizou o corte do 

fornecimento. Os pedidos formulados pela parte autora não merece 

prosperar. Isso porque verifico que a parte autora não instruiu os autos 

com elementos suficientes para melhor análise da demanda, ou seja, 

pedido de transferência da unidade consumidora para seu nome, a fim de 

demonstrar ato ilícito da requerida. Ademais, a requerida comprovou pelos 

documentos juntados à contestação que houve apenas o desligamento da 

unidade consumidora a pedido do terceiro titular, não havendo pedido de 
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transferência da unidade consumidora para a parte autora. A possibilidade 

de inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o 

CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-33.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SANIVALDO JOSE DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010218-33.2016.8.11.0090. REQUERENTE: SANIVALDO JOSE DE FARIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por 

SANIVALDO JOSÉ DE FARIA em face de ENERGISA MATO GROSSO, em 

que alega que compareceu à agência da requerida no dia 21 de novembro 

de 2016, para solicitar a transferência da unidade consumidora objeto da 

lide para seu nome, já que seu vizinho, titular da unidade, iria embora. 

Contudo, sem qualquer comunicação a requerida realizou o corte do 

fornecimento. Os pedidos formulados pela parte autora não merece 

prosperar. Isso porque verifico que a parte autora não instruiu os autos 

com elementos suficientes para melhor análise da demanda, ou seja, 

pedido de transferência da unidade consumidora para seu nome, a fim de 

demonstrar ato ilícito da requerida. Ademais, a requerida comprovou pelos 

documentos juntados à contestação que houve apenas o desligamento da 

unidade consumidora a pedido do terceiro titular, não havendo pedido de 

transferência da unidade consumidora para a parte autora. A possibilidade 

de inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o 

CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-33.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PEREIRA MUSSINATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000114-33.2018.8.11.0090 REQUERENTE: GUEDES & MORAES LTDA - 

ME REQUERIDO: LUZIA PEREIRA MUSSINATO Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para declinar nos autos o endereço atualizado da parte requerida. 

Após, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para que compareça à 

audiência de conciliação, a qual será designada pelo Sr. Conciliador dos 

Juizados Especiais. A parte autora deverá ser INTIMADA por meio de seu 

advogado constituído Se na solenidade prefalada não houver acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado Cível de Mato Grosso n. 04. Caso a parte autora não 

traga aos autos o endereço atualizado da parte requerida, tornem os 

autos conclusos para consequente extinção do processo, sem análise do 

mérito (art. 485, III CPC). ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte, (Data 

da assinatura eletrônica) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-07.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT DECISÃO PROCESSO Nº: 1000053-07.2020.8.11.0090 

REQUERENTE: JOAQUIM LOPES DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Pleiteia a parte 

requerente, em sede de tutela de urgência, que a empresa requerida 

retome o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em 

que aquela reside. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco útil do processo. Reza o art. 22, 

caput, do CDC, que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Considerando 

que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, na forma 

da legislação consumerista mencionada alhures, a sua interrupção deverá 

ser feita apenas em hipóteses excepcionais. Compulsando os autos com 

vagar é possível extrair dos documentos acostados à exordial que a 

fatura relativa à unidade consumidora da parte requerente está paga. 

Desta forma, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do 

autor repousam no descumprimento, em tese, pela empresa requerida no 

que toca à legislação consumerista retromencionada. No que toca ao 

perigo de dano, este é presumido, uma vez que privar a parte requerente 

de um serviço essencial implica em negá-la do mínimo necessário para ter 

uma vida digna. Consigne-se, por fim, que não há risco e irreversibilidade 

da decisão, uma vez que a medida vindicada pela parte requerente não 

atinge o direito da parte requerida prosseguir com seus atos de cobrança 

– acaso existam parcelas em atraso. Portanto, é de rigor o deferimento da 

tutela de urgência pleiteada pela parte requerente. Por todo o exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada, determinando que a 

parte requerida retome imediatamente o serviço de fornecimento de 
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energia elétrica na unidade consumidora da parte requerente. Para o caso 

de descumprimento da decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais). Por fim, CITE-SE e INTIME-SE a empresa requerida para que 

compareça à audiência de conciliação, a qual será designada pelo Sr. 

Conciliador dos Juizados Especiais. A parte autora deverá ser INTIMADA 

por meio de seu advogado constituído Se na solenidade prefalada não 

houver acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da data da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado Cível de Mato Grosso n. 04. INTIMEM-SE 

as partes. ÁS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte, (data da assinatura 

eletrônica) (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 (66) 3551-1105

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-53.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARROS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010001-53.2017.8.11.0090. REQUERENTE: ANTONIO BARROS LIMA 

REQUERIDO: ANTONIO DA SILVA - ME Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte/MT, 01 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-53.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARROS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010001-53.2017.8.11.0090. REQUERENTE: ANTONIO BARROS LIMA 

REQUERIDO: ANTONIO DA SILVA - ME Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte/MT, 01 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-03.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FABIO XAVIER MESQUITA (REQUERENTE)

L. F. M. (REQUERENTE)

LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO HENRIQUE FERREIRA FEITOSA OAB - PR55923 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação quanto a audiência de conciliação designada para o dia 30 de 

maio de 2017, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-03.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FABIO XAVIER MESQUITA (REQUERENTE)

L. F. M. (REQUERENTE)

LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO HENRIQUE FERREIRA FEITOSA OAB - PR55923 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação quanto a audiência de conciliação designada para o dia 30 de 

maio de 2017, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-03.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FABIO XAVIER MESQUITA (REQUERENTE)

L. F. M. (REQUERENTE)

LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO HENRIQUE FERREIRA FEITOSA OAB - PR55923 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010220-03.2016.8.11.0090. REQUERENTE: ANGELO FABIO XAVIER 

MESQUITA, LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA, L. F. M. REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos em Regime de Exceção. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Nova Canãa do Norte-MT, 01 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-03.2016.8.11.0090
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Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FABIO XAVIER MESQUITA (REQUERENTE)

L. F. M. (REQUERENTE)

LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO HENRIQUE FERREIRA FEITOSA OAB - PR55923 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010220-03.2016.8.11.0090. REQUERENTE: ANGELO FABIO XAVIER 

MESQUITA, LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA, L. F. M. REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos em Regime de Exceção. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Nova Canãa do Norte-MT, 01 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000232-35.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELITON SANTOS DE OLIVEIRA OAB - RO5792 (ADVOGADO(A))

ADRIANA NAZARE SEZARIO SOARES MONTEIRO OAB - RO7453 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos... Trata-se de Petição ajuizada por LUIZ AUGUSTO CARVALHO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, pleiteando benefício previdenciário intitulado 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA DEFICIENTE. Afirma a parte-autora, 

em síntese, ter satisfeito os requisitos para a concessão do benefício 

mencionado, mas não o obteve em sede administrativa. Instrui a Inicial com 

documentos diversos. É, em suma, o que parece ser relevante neste 

momento. Inicialmente, tendo em vista o CPC/15 e o narrado na inicial, 

DEFERE-SE a assistência judiciária gratuita, o que, como se sabe, não 

significa salvaguarda de condenação, ao final, em despesas processuais 

e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, 

especialmente se houver indicativo e comprovação de má-fé, bem como 

não significa o estabelecimento de situação imutável. Apenas se conclui 

que, pelo argumentado, há indicativo do pleiteado (quanto à gratuidade). 

Pela análise do quanto trazido, verifica-se conformidade com a estrutura 

normativa que regula o atual momento processual, de forma que: 

RECEBE-SE A INICIAL. Oportuno consignar, também, que não se marcará 

audiência de conciliação, por causa de sua inviabilidade, já que a 

Procuradoria não se faz presente. Assim, à SECRETARIA para: 1. CITAR o 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, isso para: a. Responder 

(inclusive contestar) o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 

(trinta) dias (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o termo 

de Convênio firmado entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal. 2. 

Após, à parte-autora para impugnação (caso haja resposta com 

contestação) ou especificação de provas (caso haja revelia); 3. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000243-64.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SILVESTRI DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LOPES RODRIGUES (REU)

 

Vistos... Trata-se de petição denominada “Ação monitória” ajuizada por 

José Silvestri da Silveira contra Claudinei Lopes Rodrigues. Com a Inicial, 

documentos. Pois bem. Verifica-se que a parte-autora postulou os 

benefícios da “gratuidade da justiça”, afirmando que não pode arcar com 

as despesas processuais, bem como que, atualmente, vive apenas de sua 

aposentadoria. Neste ponto, salienta-se que o benefício da “gratuidade da 

justiça” está regulamentado no Código de Processo Civil, devendo ser 

concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar 

sua necessidade, nos termos do artigo 98 e seguintes: Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 

99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, 

na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. §1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na 

instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos 

do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2º O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. §3º Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural.” [...] Assim, o sobredito regramento legal estabelece que 

basta a simples declaração lançada na Inicial no sentido de que o 

requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais. 

Contudo, o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal exige mais do 

que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Assim, o benefício da “gratuidade da justiça” 

deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, 

que demonstrem dificuldade financeira a impedir o pagamento das custas 

processuais. Na hipótese, verifica-se que a parte-autora postula a 

gratuidade. Ocorre que, determinada a emenda da Inicial, a parte-autora 

não trouxe elementos que demonstrem a situação de precariedade e 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Foi 

juntado nos autos “Contrato Particular de Transferência de Direitos e 

Obrigações sobre Área de Terra Rural” no valor de R$750.000,00 

(setecentos e cinquenta mil reais), figurando o autor como vendedor. Não 

obstante a alegação de que partes do valor não foram pagas, tal numeral 

ainda é alto, sendo necessário comprovar a hipossuficiência alegada. 

Ademais, a renda informada nos autos é superior ao valor de R$3.000,00 

(três mil reais) e ainda há de se especificar que na Fazendo do autor há 

plano de manejo realizado. Nesse contexto, vale lembrar que a “gratuidade 

da justiça” é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da norma, devendo ser deferida de modo excepcional, 

quando presente a hipossuficiência, o que não se verifica no presente 

caso. Nesse sentido: AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO 

RELATIVA – CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário. A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, 
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determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas 

ao final, excetuando-se os casos previstos em lei. (TJMT, AI 134177/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) APELAÇÃO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE 

RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A 

QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária 

gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência. A regra é que a parte pague as 

custas de forma antecipada, e a exceção, relativa aos beneficiários da 

justiça gratuita é a isenção ao pagamento. O parcelamento previsto na Lei 

Adjetiva Civil, somente é aplicável ante a demonstração de impossibilidade 

de recolhimento integral das custas, não comprovada a dificuldade 

financeira essa benesse não pode ser concedida. O Tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos do 

artigo 85, §11º do CPC/2015. Não sendo arbitrada a mencionada verba 

pelo Juízo a quo, não há falar na majoração dos honorários advocatícios 

em sede recursal. Precedente do STJ. (Ap 112428/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO - TJMT, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

24/03/2017) Ante o exposto, por não ter a parte-autora comprovado a 

hipossuficiência financeira, ainda que momentaneamente, nos termos do 

artigo 99, §2º, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de “gratuidade da justiça” 

pleiteada pela parte-autora. Desta forma, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR 

a parte-autora, após o prazo de suspensão, tendo em vista as Portarias 

Conjuntas 247, 249 e 281/2020, ambas do TJMT, suspendendo a 

expedição de mandados até o dia 30/04/2020, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas e taxas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Por fim, frisa-se a 

necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos. 

Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000204-67.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE MENDES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos... Trata-se de Petição ajuizada por ELIZETE MENDES MEDEIROS 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, pleiteando benefício previdenciário intitulado 

SALÁRIO-MATERNIDADE. Afirma a parte-autora, em síntese, ter satisfeito 

os requisitos para a concessão do benefício mencionado, mas não o 

obteve em sede administrativa. Instrui a Inicial com documentos diversos. 

É, em suma, o que parece ser relevante neste momento. Inicialmente, 

tendo em vista o CPC/15 e o narrado na inicial, DEFERE-SE a assistência 

judiciária gratuita, o que, como se sabe, não significa salvaguarda de 

condenação, ao final, em despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência, especialmente se houver 

indicativo e comprovação de má-fé, bem como não significa o 

estabelecimento de situação imutável. Apenas se conclui que, pelo 

argumentado, há indicativo do pleiteado (quanto à gratuidade). Pela análise 

do quanto trazido, verifica-se conformidade com a estrutura normativa que 

regula o atual momento processual, de forma que: RECEBE-SE A INICIAL. 

Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência de 

conciliação, por causa de sua inviabilidade, já que a Procuradoria não se 

faz presente. Assim, à SECRETARIA para: 1. CITAR o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, isso para: a. Responder (inclusive contestar) o 

contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias (arts. 335 e 

183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 

do CPC, devendo ser observado o termo de Convênio firmado entre o 

TJMT e a Procuradoria Geral Federal. 2. Após, à parte-autora para 

impugnação (caso haja resposta com contestação) ou especificação de 

provas (caso haja revelia); 3. Após, conclusos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67071 Nr: 457-48.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Dessbesel, Tatiani Aparecida do 

Nascimento Dessbesel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8953

 Certifico que foram expedidas Cartas precatórias para a Comarca de 

Várzea Grande/MT, para oitiva da testemunha Ivanildo Rodrigo Rios, 

Investigador de Polícia, lotado na Delegacia de Polícia do bairro Cristo Rei 

em Várzea Grande/MT e para a Comarca de Araputanga/MT, para oitiva da 

testemnha Marcos Cezar Farias Lyra, Delegado da Polícia Civil, atualmente 

lotado na Delegacia de Araputanga/MT

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000026-89.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Intimação para ciência da 

RPV expedida. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000057-12.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Intimação para ciência da 

RPV expedida. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-28.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMO PIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALINA ALMEIDA BARBOSA EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ANGELICA DE ARAUJO CLEMENTINO OAB - RO0004722S 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 8010061-28.2014.8.11.0021 AUTOR(A): JOÃO 

CARLOS FERREIRA RÉUS: ALINA ALMEIDA BARBOSA EPP e NILMO PIRES 

DOS SANTOS Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 
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38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR DA CARÊNCIA DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO Aduz a reclamada em preliminar de 

contestação que o procedimento adotado para os cheques objetos da 

presente demanda é inadequado, devendo ter sido proposta ação 

monitória condicionada à existência de prova escrita que deu origem o 

negócio jurídico, uma vez tratarem-se de cheques prescritos. Afasto a 

preliminar arguida, uma vez que a jurisprudência deste Tribunal é pacifica 

quanto à desnecessidade da demonstração da causa debendi para a 

cobrança de cheques, mesmo que prescritos. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – AÇÃO 

DE COBRANÇA – CHEQUES PRESCRITOS – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU OS TÍTULOS – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1001845-95.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2019, Publicado 

no DJE 09/09/2019) EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI - DESNECESSIDADE– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

RECURSO DO PROMOVIDO – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

- AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. É desnecessário detalhar a causa debendi em cobrança de 

cheques prescritos, pois o ônus de afastar a veracidade que emana do 

título é do devedor. Estando comprovado nos autos que o promovente 

recebeu o título e é terceiro de boa–fé, o ônus de provar a inexigibilidade 

do título é do devedor ônus do qual não se desincumbiu sendo devido o 

valor pretendido na inicial. Havendo a comprovação da dívida mediante a 

juntada de cártula emitida pelo promovido, acertada a sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (N.U 1008896-94.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2019, Publicado no 

DJE 19/08/2019) Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da 

autora são Procedentes Trata-se de Ação de Reclamação em que alega o 

autor ser credor do cheque N.° SA-000721, Banco Itaú, Agência 7946, 

Ariquemes – RO, emitido em 20 de julho de 2013, pré-datado para 

20/09/2013, no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) ao qual 

fora devolvido pelo motivo 25 (Cancelamento de talonário pelo participante 

destinatário). Em sua petição inicial o autor narra que recebera o cheque 

das mãos do segundo reclamado Sr. Nilmo Pires dos Santos para quitação 

de débitos existentes entre estes. A primeira requerida por sua vez narra 

em sua peça de defesa que as folhas de cheque em questão foram 

extraviadas pelos Correios antes mesmo de chegar a ela, tendo sido 

realizado o devido Boletim de Ocorrência colacionado em movimentação ID 

5934877, razão pela qual o cheque fora devolvido pela instituição 

bancária. Pois bem. É de fácil observação que a assinatura aposta no 

cheque objeto desta demanda é totalmente diferente da assinatura da 

requerida presentes nos autos em documentos de movimentação ID 

5934868 Desta feita, fica demonstrada a ausência de responsabilidade da 

primeira reclamada em relação aos cheques emitidos ao reclamante. No 

que concerne ao segundo reclamado NILMO PIRES DOS SANTOS, restou 

demonstrado que fora o responsável pela entrega dos cheques ao 

requerente, não tendo este apresentado qualquer defesa embora citado, 

em razão de ausência de comunhão de interesses entre a defesa 

apresentada pela primeira reclamada e o segundo reclamado, deixo de 

aproveitar a defesa em razão deste. O cheque constitui obrigação 

autônoma em relação a sua causa subjacente. A simples emissão 

comprova a existência do débito. No caso concreto, a parte reclamada é 

emitente do cheque, não sendo necessária, portanto, a discussão do 

negócio jurídico subjacente, devendo ao Reclamado provar a existência de 

fato modificativo, constitutivo ou extintivo do direito do autor, o que não se 

verificou no caso em tela. A esse respeito: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE 

PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. O cheque é ordem de pagamento à vista e 

não desgarra de seus alicerces: autonomia, literalidade e abstração. Daí 

que as obrigações decorrentes do cheque subsistem independentemente 

da causa originária; portanto, o cheque não comporta discussão em torno 

de sua causa geradora. Ora, por conta da natureza do cheque, título 

abstrato que independe do negócio subjacente, é ônus do devedor lançar 

elementos atuáveis na desconstituição do título. Apelo desprovido. 

(Apelação Cível Nº 70051024909, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

14/03/2013) Requer a primeira reclamada em pedido contraposto a 

condenação do reclamante em danos materiais em razão dos gastos 

efetuados com contratação de advogado, deslocamento entre comarcas, 

xeros e documentos. Se pacificou jurisprudencialmente, que tais 

despesas não são passiveis de ressarcimento pela parte adversa, assim 

sendo, a fim de se evitar maiores delongas, julgo extinto o feito com 

relação ao pedido contraposto em consonância com o art.485 do NCPC c/c 

art.38 §único da lei 9.099/95. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. 

COBRANÇA. DANOS MATERIAIS. GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE 

ADVOGADOS PARA A FORMULAÇÃO DE DEFESA EM AÇÃO JUDICIAL. 

Despesas pessoais, efetivadas pela parte com a contratação de 

advogado, consoante entendimento jurisprudencial, não são passíveis de 

ressarcimento pela parte adversa a título de perdas e danos. Verba que 

se insere no conceito de sucumbência. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70056975485 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Data de Julgamento: 28/11/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2013) DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedido formulados por JOSE CARLOS FERREIRA 

em desfavor do segundo reclamado NILMO PIRES DOS SANTOS para 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 8.600,00 (oito mil e 

seiscentos reais), devidamente atualizados devidamente atualizados pelo 

IGP-M/FGV, bem como acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos desde a data da citação até o efetivo pagamento. OPINO 

ainda, nos termos do artigo 485 do NCPC c/c art.38 §único da lei 9.099/95, 

pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito com relação ao pedido 

contraposto pugnado pela reclamada a sua peça de contestação. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGA-SE, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRIR. Desnecessária a 

intimação (art. 914 da CNGC). ARQUIVAR imediatamente, considerando 

não ser necessário aguardar algum prazo (art. 915 do CNGC) Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010067-64.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUH FASHION MODAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CRISTIANO DINIZ DE PAULA (EXECUTADO)

 

DESPACHO Processo: 8010067-64.2016.8.11.0091. AUTOR(A): LUH 

FASHION MODAS LTDA - ME RÉU: BRUNO CRISTIANO DINIZ DE PAULA 

Vistos, etc. Tendo em vista que a parte autora notificou o descumprimento 

do acordo entabulado entre as partes em movimentação de ID n.º 593841, 

e, devidamente intimada em movimentação de ID 27885948, não promoveu 

as diligências necessárias ao seu andamento. Ante o exposto, 

arquivem-se. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. DANTE 

RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000190-83.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JUVILIANA CARNELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA JUVILIANA CARNELOS OAB - MT20851/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 
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pecul ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. Realizada a emenda a petição inicial, CITAR o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 

2. NÃO IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já 

se deve REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta 

descontos a título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, 

EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., 

arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), 

especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 

11/2017 e 06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 15 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000702-03.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-83.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SALESIO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Recebe-se o Recurso. Intimar 

a recorrida para contrarrazões. Após, à Turma Recursal para julgamento. 

NOVA MONTE VERDE, 15 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000032-33.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA G MAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Concede-se a gratuidade 

judiciária. Recebe-se o Recurso. Intimar a recorrida para contrarrazões. 

Após, à Turma Recursal para julgamento. NOVA MONTE VERDE, 15 de 

abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-33.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Concede-se a gratuidade 

judiciária. Recebe-se o Recurso. Intimar a recorrida para contrarrazões. 

Após, à Turma Recursal para julgamento. NOVA MONTE VERDE, 15 de 

abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-94.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ GODOY MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Concede-se a gratuidade 

judiciária. Recebe-se o Recurso. Intimar a recorrida para contrarrazões. 

Após, à Turma Recursal para julgamento. NOVA MONTE VERDE, 15 de 

abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000058-94.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Recebe-se a 

emenda à petição inicial para corrigir o polo passivo da demanda. Trata-se 

de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-27.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Recebe-se a 

emenda à petição inicial para corrigir o polo passivo da demanda. Trata-se 

de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 15 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000054-57.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Recebe-se a 

emenda à petição inicial para regularização do polo passivo da demanda. 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 15 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000643-15.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada em face dos créditos relativos à nomeação de 

defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, desaguando 

em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes do trabalho 

desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com peculiaridade, já 

que inexistente a participação, no processo/procedimento, do executado), 

promove-se a presente execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. 

Inicialmente, à Secretaria para proceder à redistribuição do feito para a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deste Juízo, para 

fazer constar como classe processual "Execução contra Fazenda 

Pública". Considerando a peculiaridade, deve-se estruturar o cenário 

normativo levando-se em conta tanto a Lei 12.153/09 quanto o CPC. Por 

isso, conclui-se que o correto seja a citação do executado para, 

querendo, apresentar impugnação (nos próprios autos, portanto), 

valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à SECRETARIA 

para: 1. Realizada a redistribuição, CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 15 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000751-44.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO OAB - MT25359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000752-29.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO OAB - MT25359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000753-14.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO OAB - MT25359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 
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desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000785-19.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Recebo os autos 

originários da Vara Única deste Juízo. Trata-se de execução manejada no 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à nomeação de defensor 

(dativo) para atuação em processo/procedimento, desaguando em 

decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes do trabalho 

desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com peculiaridade, já 

que inexistente a participação, no processo/procedimento, do executado), 

promove-se a presente execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. 

Considerando a peculiaridade, deve-se estruturar o cenário normativo 

levando-se em conta tanto a Lei 12.153/09 quanto o CPC. Por isso, 

conclui-se que o correto seja a citação do executado para, querendo, 

apresentar impugnação (nos próprios autos, portanto), valendo-se dos 

arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à SECRETARIA para: 1. CITAR o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 

2. NÃO IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já 

se deve REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta 

descontos a título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, 

EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., 

arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), 

especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 

11/2017 e 06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE/MT, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000786-04.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Recebo os autos 

originários da Vara Única deste Juízo. Trata-se de execução manejada no 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à nomeação de defensor 

(dativo) para atuação em processo/procedimento, desaguando em 

decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes do trabalho 

desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com peculiaridade, já 

que inexistente a participação, no processo/procedimento, do executado), 

promove-se a presente execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. 

Considerando a peculiaridade, deve-se estruturar o cenário normativo 

levando-se em conta tanto a Lei 12.153/09 quanto o CPC. Por isso, 

conclui-se que o correto seja a citação do executado para, querendo, 

apresentar impugnação (nos próprios autos, portanto), valendo-se dos 

arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à SECRETARIA para: 1. CITAR o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 

2. NÃO IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já 

se deve REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta 

descontos a título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, 

EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., 

arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), 

especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 

11/2017 e 06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE/MT, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000787-86.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MAILA ALEIDE BOING PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILA ALEIDE BOING PEREIRA OAB - MT25392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Recebo os autos 

originários da Vara Única deste Juízo. Trata-se de execução manejada no 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à nomeação de defensor 

(dativo) para atuação em processo/procedimento, desaguando em 

decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes do trabalho 

desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com peculiaridade, já 

que inexistente a participação, no processo/procedimento, do executado), 

promove-se a presente execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. 

Considerando a peculiaridade, deve-se estruturar o cenário normativo 

levando-se em conta tanto a Lei 12.153/09 quanto o CPC. Por isso, 

conclui-se que o correto seja a citação do executado para, querendo, 

apresentar impugnação (nos próprios autos, portanto), valendo-se dos 
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arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à SECRETARIA para: 1. CITAR o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 

2. NÃO IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já 

se deve REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta 

descontos a título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, 

EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., 

arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), 

especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 

11/2017 e 06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000788-71.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Recebo os autos 

originários da Vara Única deste Juízo. Trata-se de execução manejada no 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à nomeação de defensor 

(dativo) para atuação em processo/procedimento, desaguando em 

decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes do trabalho 

desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com peculiaridade, já 

que inexistente a participação, no processo/procedimento, do executado), 

promove-se a presente execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. 

Considerando a peculiaridade, deve-se estruturar o cenário normativo 

levando-se em conta tanto a Lei 12.153/09 quanto o CPC. Por isso, 

conclui-se que o correto seja a citação do executado para, querendo, 

apresentar impugnação (nos próprios autos, portanto), valendo-se dos 

arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à SECRETARIA para: 1. CITAR o 

Executado para, querendo, MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, 

seja impugnando a execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 

2. NÃO IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já 

se deve REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta 

descontos a título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, 

EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., 

arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), 

especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 

11/2017 e 06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000054-86.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ANDRE ALBRING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON ANDRE ALBRING OAB - MT21824/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-56.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 
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contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-92.2015.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BELIRDES COVATTI PASSARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Tendo em vista a 

comprovação do pagamento, por meio de depósito judicial, EXTINGUE-SE o 

cumprimento de sentença pelo adimplemento. À SECRETARIA para intimar 

a parte Autora para apresentar dados bancários necessários para o 

levantamento de valores, após expeça-se o Alvará. Tudo cumprido, 

ARQUIVAR. NOVA MONTE VERDE, 15 de abril de 2020. DANTE RODRIGO 

ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000202-97.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ERON DA SILVA LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES OAB - MT26754/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000197-75.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES OAB - MT26754/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000057-41.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Vistos... Trata-se de 

execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. Refere-se à 

nomeação de defensor (dativo) para atuação em processo/procedimento, 

desaguando em decisão que fixou honorários advocatícios decorrentes 

do trabalho desempenhado. Com o título (o qual é judicial, mas com 

pecu l ia r idade,  já  que inex is ten te  a  par t i c ipação,  no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 
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execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução ou sendo aceito o cálculo, de pronto já se deve 

REALIZAR CÁLCULO via CONTADORIA, levando-se em conta descontos a 

título de Previdência e Imposto de Renda. Em seguida, EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 

06/2020, ambos do Conselho da Magistratura de Mato Grosso 

(procedimento para pagamento por meio de RPV); 3. Procedendo-se à 

expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora depositar em 

Secretaria as Certidões originais; 4. SENDO O CASO, independente de 

intimação, pode a parte-autora se manifestar no sentido de RENUNCIAR ao 

valor excedente ao limite indicado para pagamento por meio de RPV; 5. 

HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja 

para concordar, seja para questionar o apontado; 6. Após, conclusos. 7. 

Levando em conta o Provimento nº 20/2020-CM-TJMT, artigo 6º, valerá a 

presente decisão, acompanhada do cálculo atualizado, como ofício 

requisitório a ser encaminhado ao ente devedor via PJE. NOVA MONTE 

VERDE, 14 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0802197-80.2019.8.12.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ignis Cardoso dos Santos OAB - PR12415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONIR BAGOLIN (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado Ignis Cardoso dos Santos para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-48.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000021-48.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

JOAO DE DEUS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. 1.) Os autos tramitaram regularmente até o momento, 

motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 

357 do NCPC. As partes litigantes são legítimas e estão bem 

representadas nos autos, não havendo irregularidades e/ou nulidades 

procedimentais a serem corrigidas. 2.) Não é o caso de julgamento 

antecipado, pois, inexiste nos autos elementos suficientes para a 

sentença de mérito. 3.) Fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias levantadas na inicial. 4.) Em prosseguimento ao feito, DETERMINO 

a produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Ezequiel Cabral de Souza Lima (CRM/AM nº. 

6669), devidamente cadastrado junto ao site do Eg. TJMT, podendo ser 

localizado na Avenida Brasil, nº. 2346, Sorriso/MT, ou pelo endereço 

eletrônico: ezekielcabral@gmail.com, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. 4.1.) Em caso de recusa, nomeio, 

desde já, o Dr. Odir Roberti Martins (CRM/MT nº. 2986), cadastrado no 

junto ao site do Eg. TJMT, podendo ser encontrado na Rua Cristal, nº. 180, 

Centro, Peixoto de Azevedo/MT, ou pelo endereço eletrônico: 

dr.odir@hotmail.com. 5.) Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos 

relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação 

dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor 

estabelecido. 6.) Por sua vez, Resolução nº. 127/2011 do CNJ, determina 

a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (mil 

reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido. 7.) Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados 

de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em R$600,00 

(seiscentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça Federal. 8.) 

Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III, do NCPC, a indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 9.) Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477, § 1º, do NCPC. 10.) Não havendo 

impugnação ou requerimento específico, intime-se o perito nomeado para 

designação de data para o exame, o qual deverá ser realizado no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação. A intimação deverá 

seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. 

11.) Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 15 (quinze) dias, e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010007-77.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

PARAIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON OAB - MT25838/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE PAULO TRINCAUS (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para manifestar 

acerca do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias, 

sob pena de devolução da missiva à origem.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-04.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para informar, 

no prazo de 05 dias, o endereço atual da requerida, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-35.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREIA DE BITTENCOURT TENNROLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA OAB - MT28137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO OAB - MG127882 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação a contestação. no prazo de 05 dias.

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010103-95.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA PAULA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MADALENA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao processo, requerendo 

o que de direito. Novo São Joaquim, 16 de abril de 2020. THALITA 

ARAUJO DOS SANTOS CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000175-74.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de cientificar a parte Credora acerca 

da expedição e protocolização da requisição de pagamento. Novo São 

Joaquim, 16 de abril de 2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000054-75.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 16 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000188-39.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 16 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000168-48.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 16 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-90.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VANY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010308-90.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VANY PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Compulsando 

os autos, observa-se que a requerente juntou documentação pessoal 

ilegível e comprovante de endereço de terceiros. Cabe à requerente trazer 

aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

nos termos do art. 320 do CPC. Portanto, INTIME-SE a requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documentação pessoal legível e 

comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, 

declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em seguida, 

RETORNEM os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Novo São 

Joaquim/MT, 19 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010308-90.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VANY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerida para que 

manifeste acerca da petição (ID 30043130) no prazo legal. Novo São 

Joaquim, 16 de abril de 2020. THALITA ARAUJO DOS SANTOS CRUZ 
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Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-43.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA TEREZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010240-43.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FABIANA TEREZA 

DE JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, observa-se que a requerente juntou 

documentação pessoal ilegível e comprovante de endereço de terceiros. 

Cabe à requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis 

à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Portanto, INTIME-SE 

a requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Em seguida, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 19 de julho de 2017. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010240-43.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA TEREZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerida para que 

manifeste acerca da petição (ID 29921446) no prazo legal. Novo São 

Joaquim, 16 de abril de 2020. THALITA ARAUJO DOS SANTOS CRUZ 

Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000026-09.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMARA REGINA DE LARA RAMALHO (REQUERIDO)

CLAUDIO RAMALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PARANAÍTA Impulsionando o feito, intimo o exequente para apresentar a 

guia e comprovante de pagamento de diligência, a ser retirada no 

endereço http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior remessa dos autos a Central de 

Mandados. Paranaíta, 16 de abril de 2020. Franciele Silva Pontes Gestal 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000751-32.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA 

GLEBA SOL NASCENTE (REQUERIDO)

e outros (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000751-32.2019.8.11.0095. 

REQUERENTE: IRNEY MILANI REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS 

MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE, E 

OUTROS Vistos. Da análise aos autos, verifico aditamento de carta 

precatória pelo Juízo Deprecante, o qual especificou os bens do requerido 

Manoel Soares Bitencourt que estão na propriedade da parte autora, 

sendo: 1) 250 (duzentas e cinquenta) cabeças de gado; 2) moto YAMAHA 

XTZ, placa HSS 3159; 3) moto HONDA XLR, placa JZJ 5301; 4) eventuais 

móveis e bens pessoais que estiverem dentro da casa que o requerido 

utilizava, e; 5) galinhas, porcos e cachorros que pertencem ao requerido; 

Assim, cumpra-se conforme pleiteado, INTIME-SE o requerido Manoel 

Soares Bitencourt para proceder no prazo de 05 (cinco) dias a retirada 

dos bens supramencionados na propriedade do autor. Sem prejuízo, 

consigne-se no mandado que o requerido deverá entrar em contato com o 

oficial de justiça para o cumprimento da diligência. INTIME-SE a parte 

autora para informar a retirada dos bens do requerido de sua propriedade, 

e para, querendo, acompanhar a diligência. Para o cumprimento da 

missiva, deverá o Oficial de Justiça acompanhar o requerido para a 

retirada dos bens na propriedade rural, devendo lavrar termo minucioso da 

diligência, na forma da CNGC/MT. Por fim, há informações nos autos de 

que a parte autora não se opõe a retirada dos bens do requerido em sua 

propriedade, mas caso haja oposição, desde já, autorizo reforço policial, 

se for necessário, no cumprimento da missiva, devendo a polícia e os 

servidores agirem como equilíbrio e circunspeção, devendo, neste caso, 

ser requisitado efetivo junto ao responsável pela Polícia Militar nesta urbe, 

na forma da CNGC/MT. Comunique-se ao Juízo Deprecante todos os 

dados pertinentes, para os fins cabíveis. Cumpra-se com urgência. Após, 

o cumprimento devolva-se como nossas homenagens. SERVE a presente 

decisão como MANDADO e OFÍCIO, diante da celeridade pretendida.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000751-32.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA 

GLEBA SOL NASCENTE (REQUERIDO)

e outros (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000751-32.2019.8.11.0095. 

REQUERENTE: IRNEY MILANI REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS 

MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE, E 

OUTROS Vistos. Da análise aos autos, verifico aditamento de carta 

precatória pelo Juízo Deprecante, o qual especificou os bens do requerido 

Manoel Soares Bitencourt que estão na propriedade da parte autora, 

sendo: 1) 250 (duzentas e cinquenta) cabeças de gado; 2) moto YAMAHA 

XTZ, placa HSS 3159; 3) moto HONDA XLR, placa JZJ 5301; 4) eventuais 

móveis e bens pessoais que estiverem dentro da casa que o requerido 

utilizava, e; 5) galinhas, porcos e cachorros que pertencem ao requerido; 

Assim, cumpra-se conforme pleiteado, INTIME-SE o requerido Manoel 

Soares Bitencourt para proceder no prazo de 05 (cinco) dias a retirada 
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dos bens supramencionados na propriedade do autor. Sem prejuízo, 

consigne-se no mandado que o requerido deverá entrar em contato com o 

oficial de justiça para o cumprimento da diligência. INTIME-SE a parte 

autora para informar a retirada dos bens do requerido de sua propriedade, 

e para, querendo, acompanhar a diligência. Para o cumprimento da 

missiva, deverá o Oficial de Justiça acompanhar o requerido para a 

retirada dos bens na propriedade rural, devendo lavrar termo minucioso da 

diligência, na forma da CNGC/MT. Por fim, há informações nos autos de 

que a parte autora não se opõe a retirada dos bens do requerido em sua 

propriedade, mas caso haja oposição, desde já, autorizo reforço policial, 

se for necessário, no cumprimento da missiva, devendo a polícia e os 

servidores agirem como equilíbrio e circunspeção, devendo, neste caso, 

ser requisitado efetivo junto ao responsável pela Polícia Militar nesta urbe, 

na forma da CNGC/MT. Comunique-se ao Juízo Deprecante todos os 

dados pertinentes, para os fins cabíveis. Cumpra-se com urgência. Após, 

o cumprimento devolva-se como nossas homenagens. SERVE a presente 

decisão como MANDADO e OFÍCIO, diante da celeridade pretendida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75322 Nr: 1732-49.2017.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Bellé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Francisco Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061-B

 Nos termos da decisão de ref 54, impulsiono os autos para intimar o 

requerente para que apresente nos autos cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-49.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

8010063-49.2015.8.11.0095. REQUERENTE: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN REQUERIDO: OI S.A Vistos. Observa-se que, presentes os 

demais requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no 

efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE a parte recorrida 

para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, nos termos do 

artigo 42, §2º da Lei nº 9.099/95. Após, REMETAM-SE os autos para a 

Turma Recursal, juntamente com a mídia de gravação, se for o caso. 

Cumpra-se. Paranaíta/MT, 11 de julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-51.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DALVA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

e ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000213-51.2019.8.11.0095. REQUERENTE: ROSA DALVA DAS NEVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Da análise aos autos, verifico 

que a parte requerida acostou documentos no feito (ID. 23003164), e para 

que não haja decisão surpresa, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 

15 (quinze) dias manifestar nos autos, na dicção do art. 437, § 1º, do CPC. 

Com o transcurso do prazo, certifique-se, e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-33.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO(A))

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000361-33.2017.8.11.0095. REQUERENTE: GENIVALDO LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Diante da ausência de 

informações nos autos, quanto ao cumprimento da liminar concedida, 

antes de analisar o mérito, CONVERTO o julgamento em diligência, assim, 

INTIME-SE a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

se a tutela foi ou não cumprida. Com o transcurso do prazo, certifique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-80.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.000,59 (um mil reais e cinquenta e nove centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença ID 20951708. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagante e o valor das custas – gerar guia. Informo, ainda, que após o 

pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante de 

pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas 

baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-11.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:
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MESAQUE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

263,37 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença ID 20038536. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagante e o valor das custas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

823,86 (oitocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença proferida. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 410,46 (quatrocentos 

e dez reais e quarenta e seis centavos), para fins de guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-14.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

619,29 (seiscentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença proferida. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 205,89 (duzentos e 

cinco reais e oitenta e nove centavos), para fins de guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-14.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

822,43 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença proferida. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 409,03 

(quatrocentos e nove reais e três centavos), para fins de guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-62.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.052,30 (dois mil e cinquenta e dois reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ID 18254516. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagante e o valor das custas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-84.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON CARLOS MENDES FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.052,30 (dois mil e cinquenta e dois reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ID 18254516. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagante e o valor das custas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-78.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 149,13 (cento e 

quarenta e nove reais e treze centavos), para fins de guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-41.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA MAZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.052,30 (dois mil e cinquenta e dois reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ID 15576928. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagante e o valor das custas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-46.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIDILENE NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

525,58 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ID 20951718. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagante e o valor das custas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-09.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

823,86 (oitocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 410,46 (quatrocentos 

e dez reais e quarenta e seis centavos), para fins de guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-15.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAIR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 149,13 (cento e 

quarenta e nove reais e treze centavos), para fins de guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010167-95.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

965,64 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 16136435. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagante e o valor das custas – 

gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-28.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

965,64 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 16136435. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagante e o valor das custas – 

gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-35.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

965,64 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 16136642. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagante e o valor das custas – 

gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-05.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

965,64 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 16136642. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagante e o valor das custas – 

gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-20.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

965,64 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 16136438. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagante e o valor das custas – 

gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-80.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 
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DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 1 de agosto de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 27/09/2017 Hora: 13:30, JUNTAMENTE 

COM A PARTE REQUERENTE,sob pena de extinção do feito, no endereço 

ao final indicado. Processo: 8010168-80.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE ARAÚJO 

Parte Ré: REQUERIDO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E 

INVESTIMENTO DOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE 

JANEIRO - CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000037-63.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON RENATO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VILSON DOS SANTOS MOTA (TESTEMUNHA)

GRAUCIANO BISPO GOMES (TESTEMUNHA)

LUCIANO PAIVA BOROTTA (TESTEMUNHA)

GERALDA DOS SANTOS MOTA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000037-63.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Associação para a Produção e Tráfico e Condutas 

Afins]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) POLO ATIVO: 

Nome: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Avenida Fernando Correia, 1049, Centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: WELINTON RENATO 

DOS SANTOS Endereço: Rua Deputado Oscar Soares, 372, Centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO para audiência de Instrução 

e Julgamento a ser realizada no dia 15 de maio de 2020 às 15 horas. 

PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-492 ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR

Processo Número: 1000293-06.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA RICARTE DA SILVA RONNING OAB - 003.672.151-44 

(REPRESENTANTE)

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

SILVO RONNING OAB - 724.896.181-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. O. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000293-06.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Adoção de Criança]->ADOÇÃO C/C 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR (1412) POLO ATIVO: Nome: SILVO 

RONNING Endereço: Rua Tancredo Neves, 153, Centro, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 Nome: JUSSARA RICARTE DA SILVA RONNING 

Endereço: Rua Tancredo Neves, 153, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

LOPES Endereço: Rua Tancredo Neves, 153, Centro, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DO POLO ATIVO para no prazo de 15 (quinze) dias, para sane a 

irregularidade acima apontada, qualificando corretamente o polo passivo, 

trazer fundamentos e pedido de destituição do poder familiar, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

PEDRA PRETA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-24.2019.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON SILVA DE PAULA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ZÉLIA DE CAMPOS LEAL (TESTEMUNHA)

MARIA DAS DORES MAGNANI (TESTEMUNHA)

LUCIANO PAIVA BOROTTA (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO BATISTA SILVA (TESTEMUNHA)

LIVIA KONNO (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001374-24.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Estupro]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (283) POLO ATIVO: Nome: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Fernando 

Correia, 1049, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: WEVERSON SILVA DE PAULA Endereço: RUA Emanuel 

Pinheiro, 455, Jardim Brasil, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 

Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de defensora do polo passivo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 22/05/2020 Hora: 14h:00min. PEDRA PRETA, 

16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-48.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON NADALUTI DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEBASTIAO BATISTA SILVA (TESTEMUNHA)

SANTANA MARIA ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

SERGIO ORMONDE PORTELA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001353-48.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Furto Qualificado]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (283) POLO ATIVO: Nome: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Fernando 

Correia, 1049, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MAICON NADALUTI DA SILVA Endereço: Rua deputado 

Oscar Soares, 220, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Senhor(a ) Advogado(a): A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de defensor do réu COMPARECER À AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 22 de maio de 2020, às 15h00min. PEDRA PRETA, 16 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000245-47.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO BEZERRA DE LIMA OAB - 965.162.593-72 (REPRESENTANTE)

VALDIRENES MENESES SILVA DE LIMA OAB - 014.571.563-93 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo:  1000245-47 .2020.8 .11 .0022 . 

REPRESENTANTE: ADRIANO BEZERRA DE LIMA, VALDIRENES MENESES 

SILVA DE LIMA Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo 

Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Concedo aos requerentes os benefícios da assistência 

judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Processe-se em segredo de justiça 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Abre-se vista a representante do Ministério Público para manifestação 

tendo em vista interesse de menor. Após, venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 
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Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-68.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SOARES ANDRELINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000263-68.2020.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: MARIZETE SOARES ANDRELINO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

RN COMERCIO VAREJISTA S.A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com reparação por danos morais com pedido de tutela de 

urgência, interposta por MARIZETE SOARES ANDRELINO em desfavor de 

RN COMERCIO VAREJISTA S.A. (RICARDO ELETRO) e LOSANGO S/A 

BANCO MÚLTIPLO, devidamente qualificados nos autos. Relata a autora, 

em síntese, que ao tentar fazer uso de seu crédito junto ao comércio local 

teve negada sua solicitação pela existência de restrição em seu nome. 

Aduz que após isso teve ciência de que a indevida inscrição junto ao 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC - se deu por solicitação das 

requeridas, no tocante a inadimplência do Contrato n.º 

4320329806407001, no valor de R$ 686,53 (seiscentos e oitenta e seis 

reais e cinquenta e três centavos). Informa que indignada com a situação, 

solicitou da requerida, o cancelamento da referida cobrança e a 

consequente exclusão de seu nome dos cadastros do SPC, o que foi 

negado por várias vezes. Sustenta que a inscrição é indevida, pois nada 

deve a parte requerida. Por tais razões, requer a concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a retirada de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. Vieram-me os autos 

conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo 

a requerente os benefícios da assistência judiciária. Poderá, entretanto, 

este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da referida Lei, sem prejuízo a pena de litigância de 

má-fé (art. 80, CPC). Da análise do pleito formulado, no que se refere à 

tutela pleiteada, para a exclusão da negativação nos cadastros restritivos 

nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, entendo que deve 

ser deferido, visto que a parte autora juntou aos autos documentos 

imprescindíveis para sua concessão. Como se sabe, a antecipação de 

tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível 

quando estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que 

se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que 

haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. No 

que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

indispensável se faça à parte autora trazer aos autos a prova inequívoca 

a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação. Analisando os 

autos, logo se mostra possível o deferimento medida acautelatória 

pleiteado, pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das 

alegações da autora, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de modo a 

demonstrar que a parte requerida está mantendo o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito por um débito sem qualquer relação 

negocial, portanto, é indevida anotação cadastral. Desta forma, no caso a 

despeito das considerações lançadas na exordial, pude distinguir a 

presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à 

concessão da medida acautelatória, considerando os documentos 

apresentados, anexo a inicial, pela parte autora representam, a meu ver, a 

prova inequívoca. Diante do pedido da inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), inverto o ônus da prova, considerada a hipossuficiência da 

parte autora em colacionar provas. Ante o exposto, e por tudo que dos 

autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pela autora, para 

determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada do nome do 

requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao débito do Contrato n.º 4320329806407001, no valor de R$ 

686,53 (seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), 

devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), caso 

haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o 

limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Versando a causa sobre direitos 

que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 22 de junho de 2020, às 10h40min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado. Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu procurador (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000239-40.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NERIS SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIO ARAUJO DA SILVA OAB - MT25493/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEOBALDO FRANCISCO MENDONCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000239-40.2020.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JESSICA NERIS SOARES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

TEOBALDO FRANCISCO MENDONCA Vistos etc. Trata-se de ação 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência interposta por 

JÉSSICA NERIS SOARES e LUIZ CARLOS DE SOUZA em desfavor de 

IMOBILIÁRIA TÓKIO, ambos qualificados nos autos. Narram os autores que 

dia 25/04/2013 os requerentes firmaram o negócio jurídico representado 

no CONTRATO PARTICULAR nº. 242.305.525 para financiamento de um 

imóvel residencial pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no qual os 

requeridos figuraram como vendedores. Relata que para a liberação do 

crédito de R$ 51.199,00 (cinquenta mil e cento e noventa e nove reais) o 

BANCO DO BRASIL S/A (credor fiduciário) exigiu o pagamento de R$ 

10.744,00 (dez mil setecentos e quarenta e quatro reais) a título de 

entrada, na ocasião os requeridos disseram que pegavam o carro 

VW-GOL CL, ano 1994/1994, de cor branca, placa JKW2871, RENAVAM 

nº. 621505641e em contrapartida pagariam o valor da entrada, assim 

fizeram o negócio. Alegam que transação foi feita e o INSTITUTO DA 

TRADIÇÃO (art. 1267, do CC/2002) se deu no mesmo dia de assinatura do 
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contrato junto ao credor fiduciário. Na ocasião o segundo requerente foi 

até a casa do requerido onde lhe entregou o veículo, as chaves e todos 

os documentos, firmando o compromisso de providenciar a transferência 

de titularidade do veículo junto ao DETRAN/MT em prazo não superior a 30 

(trinta) dias. Afirmam que após ultrapassar o prazo avençado pelas 

partes, entrou em contato com o requerido cobrando a providência 

pactuada, em resposta este teria dito que o veículo estava exposto numa 

garagem de revenda de veículos usados, de propriedade de um indivíduo 

conhecido por MARCÃO DO CHAPÉU PRETO. Disse que por se tratar de 

um veículo antigo, com status de RELÍQUIA, precisaria de mais tempo para 

encontrar um comprador/colecionador, capaz de pagar o ágio esperado. 

De boa-fé, o segundo requerente concordou em não preencher o recibo 

ou comunicar a venda ao DETRAM/MT, desde que eventual venda lhe 

fosse informada, em prazo não superior a 90 (noventa) dias. O que não 

ocorreu. Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a busca e apreensão do veículo, com a determinação de 

bloqueio do veículo via RENAJUD, INFOSEG e afins, para assegurar o 

efetivo cumprimento da medida liminar deferida, por meio da expedição de 

ofícios aos DETRAN`s dos Estados de Goiás (GO) e Mato Grosso (MT), 

para que o comprador se abstenha de alienar e/ou circular com o veículo. 

Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Inicialmente, verifico que o causídico não distribuído o feito de 

forma adequada, assim, DETERMINO A RETIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

do processo, devendo ser acrescentado no polo ativo o requerente LUIZ 

CARLOS DE SOUZA, já o polo passivo deve constar apenas a empresa 

IMOBILIÁRIA TÓKIO. Concedo ao requerente os benefícios da assistência 

judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da referida Lei. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Da análise do pleito 

formulado, no que se refere à tutela de urgência pleiteada, entendo que 

deve ser indeferida, pelos fundamentos em que passo a expor. Como se 

sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, 

sendo somente admissível quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao 

processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente não aportou aos autos documentos 

imprescindíveis para sua concessão, logo não se mostra possível o 

deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada 

de plano a verossimilhança das alegações da autora de sua probabilidade 

do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das 

alegações lançadas na peça vestibular. Isso porque nos autos não existe 

documento hábil a comprovar a realização do negócio jurídico que de 

compra e venda do veículo, entre os autores e a empresa requerida, 

evidenciando que o negócio foi realizado de forma verbal entre as partes 

negociantes. Sendo necessária, para isso, maior dilação probatória para a 

sua comprovação. Ademais, é obrigação do vendedor realizar a 

comunicação da venda do veículo ao órgão competente, nos termos do 

artigo 134 do CTB. Outrossim, como alegou o próprio autor na inicial, com a 

entrega do veículo ao comprador se operado do instituto da tradição, 

assim, entendo que a medida de busca apreensão, em sede de tutela de 

urgência, não é a medida judicial adequado que o vendedor deva buscar 

para compelir o comprador a cumprir com a sua obrigação, pois o autor 

sequer é mais proprietário do veículo. Portanto, não é possível a 

constatação sumária do “fumus boni iuris”, requisito para a concessão do 

pedido liminar almejado. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C BUSCA E APREENSÃO c/c OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO JUSTIFICADA. O agravo de 

instrumento é recurso secundum eventus litis e, como tal, deve 

permanecer adstrito à pertinência da decisão atacada, exceto nos casos 

em que se verifique abuso de poder por parte do magistrado, ou quando 

existir ilegalidade, arbitrariedade ou manifesto equívoco na decisão 

monocrática. Assim, não constatado qualquer desses vícios no ato judicial 

guerreado, é de se confirmar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência ante a ausência de documentos que comprovem que a autora 

tenha feito qualquer comunicação ao DETRAN sobre a transferência da 

propriedade do veículo automotor. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 

5580795-92.2018.8.09.0000, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª 

Câmara Cível, julgado em 12/06/2019, DJe de 12/06/2019) Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e por tudo que dos 

autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo 

autor. Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 22 

de julho de 2020, às 10h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado. Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000262-83.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA PEREIRA CARDOSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000262-83.2020.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: SAMARA PEREIRA CARDOSO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência, interposta 

por SAMARA PEREIRA CARDOSO em desfavor de BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. Relata a autora, em síntese, que ao tentar fazer 

uso de seu crédito junto ao comércio local teve negada sua solicitação 

pela existência de restrição em seu nome. Aduz que após isso teve 

ciência de que a indevida inscrição junto ao Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC - se deu por solicitação da requerida, no tocante a 

inadimplência do Doc. Origem n.º 6059.1901.7179.3611, no valor de R$ 

694,99 (seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos). 

Alega que foi informada que a suposta compra fora realizada na cidade de 

São Paulo-SP, veemente e escrachada inverdade, e, por obviedade, 

ilegalidade crua e cristalina aberração, única e exclusivamente pelo fato 

de que a autora jamais esteve na filial da requerida da urbe de Monte 

Belo/MG. Informa que indignada com a situação, solicitou da requerida, o 

cancelamento da referida cobrança e a consequente exclusão de seu 

nome dos cadastros do SPC, o que foi negado por várias vezes. Sustenta 

que a inscrição é indevida, pois nada deve a parte requerida. Por tais 

razões, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a retirada de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa. Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 
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observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo a 

requerente os benefícios da assistência judiciária. Poderá, entretanto, este 

Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da referida Lei, sem prejuízo a pena de litigância de 

má-fé (art. 80, CPC). Da análise do pleito formulado, no que se refere à 

tutela pleiteada, para a exclusão da negativação nos cadastros restritivos 

nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, entendo que deve 

ser deferido, visto que a parte autora juntou aos autos documentos 

imprescindíveis para sua concessão. Como se sabe, a antecipação de 

tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível 

quando estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que 

se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que 

haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. No 

que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

indispensável se faça à parte autora trazer aos autos a prova inequívoca 

a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação. Analisando os 

autos, logo se mostra possível o deferimento medida acautelatória 

pleiteado, pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das 

alegações da autora, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de modo a 

demonstrar que a parte requerida está mantendo o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito por um débito sem qualquer relação 

negocial, portanto, é indevida anotação cadastral. Desta forma, no caso a 

despeito das considerações lançadas na exordial, pude distinguir a 

presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à 

concessão da medida acautelatória, considerando os documentos 

apresentados, anexo a inicial, pela parte autora representam, a meu ver, a 

prova inequívoca. Diante do pedido da inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), inverto o ônus da prova, considerada a hipossuficiência da 

parte autora em colacionar provas. Ante o exposto, e por tudo que dos 

autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pela autora, para 

determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada do nome do 

requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao débito Doc. Origem n.º 6059.1901.7179.3611, no valor de R$ 

694,99 (seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), 

devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), caso 

haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o 

limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Versando a causa sobre direitos 

que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 22 de junho de 2020, às 10h20min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado. Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu procurador (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-52.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDER OLIVEIRA KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 11 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 20/09/2017 Hora: 16:00, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000051-52.2017.8.11.0022; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: EDER OLIVEIRA KERBER Parte Requerida: VIVO S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-52.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDER OLIVEIRA KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000051-52.2017.8.11.0022 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDER OLIVEIRA KERBER 

Endereço: RUA DAS ARARAS, S/N, GARÇA BRANCA, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente o número da conta bancária para transferência dos valores 

depositados. PEDRA PRETA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000975-92.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON DE OLIVEIRA GREGORIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000975-92.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 4.144,79 ESPÉCIE: [Piso 

Salarial]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: 

CLEIDSON DE OLIVEIRA GREGORIO GARCIA Endereço: RUA CEARA, 226, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para que no prazo legal, 

apresente impugnação a contestação. PEDRA PRETA, 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-77.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000340-77.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 7.390,23 ESPÉCIE: 

[Descontos Indevidos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS 

Endereço: RUA MARECHAL RONDON, 285, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA 

DO POLO ATIVO para que no prazo legal, apresente impugnação a 

contestação. PEDRA PRETA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-06.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000390-06.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ADAN DOUGLAS 

FERREIRA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 03/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-88.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000391-88.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 03/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-25.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000337-25.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.150,02 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SILVIA PEREIRA DA 

SILVA Endereço: RUA JOSE FELIPE HORTA, 17, ALBERTINA, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de patrono do polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 03/06/2020 Hora: 15:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001418-25.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT17827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos do laudo pericial juntado nos autos, para querendo 

manifestar em 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001661-66.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NILO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001661-66.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: GONCALO NILO DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Considerando que extrato de 

documento que aponta a data da cessação do benefício não consta o 

motivo interrupção nem supre o prévio requerimento administrativo, tendo 

o autor repetido documento que já constava na exordial, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos o resultado da 

perícia que determinou a cessação do benefício ou eventual documento de 

negativa do INSS, sob pena de indeferimento da inicial, por ser documento 

essencial ao prosseguimento da ação. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000491-59.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OACY BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000491-59.2019.8.11.0028. EXEQUENTE: 

OACY BENEDITO RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS Trata-se de 

cumprimento de sentença. Procedam as alterações necessárias. Cite-se o 

executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma do art. 535 do CPC. Decorrido o prazo sem apresentação 

da impugnação, o que deverá ser certificado, ou concordando o 
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executado com o cálculo apresentado pela parte autora, HOMOLOGO 

desde já o referido cálculo. Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, 

expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

na forma do art.535, §3º, II do CPC. Cumpridas as determinações 

anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme solicitado 

atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na procuração 

ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001103-94.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA LACERDA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001103-94.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA AUXILIADORA LACERDA CINTRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. Recebida a inicial, indeferida a tutela antecipada e designada 

a pericia (Id 20717410). Laudo pericial (Id 22971558). Devidamente citado 

o requerido manifestou (Id 24510852). Pois bem. Considerando que se 

trata de segurando especial a prova da condição de segurado será 

colacionada também através de prova testemunhal Assim, designo a 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 29 de Outubro 

de 2020, às 16h30min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. Intime-se a 

parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002125-90.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELITA ALZIRA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE PAULA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por meio de sua 

procuradora, para comparecer na audiência de CONCILIAÇÃO designada 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/09/2020 Hora: 13:00.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001404-41.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CALORINO ADVINCOLA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001404-41.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

CALORINO ADVINCOLA DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS, Considerando a manifestação do requerente de (Id 29859635 – 

1.4) intime-se o requerente para apresentar outros orçamentos COM 

URGÊNCIA. Após, façam os autos conclusos para apreciação do pedido. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001854-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNIA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001854-62.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: BRUNIA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: INSS 

- AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE VISTOS, Considerando que os autos 

foram remetidos a essa comarca, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-87.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR FURTADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000558-87.2020.8.11.0028. AUTOR: 

JOSE RIBAMAR FURTADO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa obtenção de 

Benefício Previdenciário. Em análise detida dos autos, verifica-se que a 

autora não juntou documentos suficientes até mesmo para evidenciar que 

a mesma laborou em zona rural, e comprovante de residência, dessa 

forma, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não são 

suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ), bem como, nos 

termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000560-57.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000560-57.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

RITA MARIA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa obtenção de Benefício 

Previdenciário. Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não 

juntou a certidão de óbito, tendo em vista que os documentos acostados 

na inicial não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ), 

bem como, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001514-40.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Data: 

21/08/2020 Hora: 11:20 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de 

Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, Centro, Poconé-MT, CEP: 

78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001611-40.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio de seu procurador, 

para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 

11/09/20202 às 13h20min, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, 

Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001520-47.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CORREA DE MORAES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 14:30 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001537-83.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARQUES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 14:45 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001546-45.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 15:00 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001555-07.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 15:20 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001574-13.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO LEITE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 15:40 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001579-35.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA BATISTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 16:00 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001097-87.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001097-87.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: LAUCIDES DAMACENO CARVALHO REQUERIDO: MARCIA 

CORREA VISTOS, Trata-se de um PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL realizado a Defensoria Pública, sobre 

DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS e VISITAS de LAUCIDES DAMACENO 

CARVALHO e MARCIA CORREA. Na inicial, as partes que romperam pela 

vontade das partes há aproximadamente 06 (seis) anos. O MP 

manifesta-se favorável à homologação (ID 20664871). É o relato 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente cumpre registrar que a 
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conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil, que o juiz velará pela duração razoável do 

processo, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso 

isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma 

do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Desta forma, o acordo entabulado 

pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro 

imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação do 

acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão 

judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando 

entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende 

não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso 

de justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. In casu, constato que o acordo celebrado preserva 

os interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na 

avença apresentada em juízo. Desta forma, estando satisfatoriamente 

resguardados os interesses dos envolvidos, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço, com fulcro assente no 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015 c/c art. 226, da Constituição Federal, 

para HOMOLOGAR o acordo que consta na INICIAL (ID 20419285) 

pactuado no que tange às condições que o regerão. P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001580-20.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAZIO CUNHA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 16:20 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001582-87.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO DEODATO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 16:40 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001583-72.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAILI DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 17:00 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 75549 Nr: 85-02.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Welchen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11.190/MT, Paulo Vindoura Gomes - OAB:27980/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de ANDERSON WELCHEN, dando-o incurso 

nas sanções do crime previsto artigo 302 do Código de Transito Brasileiro.

Recebida denuncia em 03/10/2018 a ref. 3.

Devidamente citado, o acusado apresentou defesa prévia a ref. 15, 

pugnando pela declaração de incompetência deste juízo.

Manifestação do Ministério Publico a ref. 21.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Razão assiste a Defesa do Réu e o IRMP.

Isto porque o Código Penal Militar considera crime militar a hipótese 

prevista artigo 9º inciso II alínea e “c” do CPM prevê:

“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, 

quando praticados:

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de 

natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à 

administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;

Logo, o réu é acusado pelo crime de homicídio culposo na direção de 

veículo automotor consistente em uma viatura da policia militar ambiental 

em face da vitima Benirdes Aparecida Correia, ocorrido em 09/10/2011, 

quando estava no exercício de suas funções averiguando denuncia de 

crimes ambientais.

Sendo assim, no exercício de sua atividade funcional, pelo fato do crime 

ser culposo contra a vida de uma civil, a competência para processamento 

e julgamento é da Justiça Militar.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 9º inciso II alínea “c” do Código 

Penal Militar e artigo 109 do CPP, DECLARO a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar a presente ação penal, e DETERMINO 

A REMESSA DOS AUTOS a Justiça Estadual Militar nos termos supra 

expostos.

CIENCIA o Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Após, CERTIFIQUE-SE do cumprimento de todas as determinações, e 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113569 Nr: 2546-39.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se o embargante para impugnação em 10 dias

Cumpra-se a serventia a determinação supra no que tange ao translado 

da sentença/acordão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 135266 Nr: 2052-09.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose da Silva Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelito Marques da Guia, Joacyr Marques da 

Silva Guia, Maria de Lourdes Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17573/MT, Givanildo Gomes - OAB:12635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O

 Vistos,

 Intime-se a inventariante acerca do pedido de habilitação de herdeiro, bem 

como para apresentar os documentos pedidos pelo Estado de Mato 

Grosso à fl. 60 (GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção e 

ntada a Certidão NEGATIVA de Débito Conjunta da SEFAZ/PGE, obtida no 

site da SEFAZ-MT gratuitamente), no prazo de 10 dias.

 Após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162140 Nr: 4990-40.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edir de Arruda Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698/MG

 Vistos,

 Especifiquem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, em 10 dias. Após conclusos para saneamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163597 Nr: 5428-66.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. FRANÇA TRANSPORTADORA LTDA - ME, 

Sérgio de França, Mara Neli Paes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Pinto Biancardini - 

OAB:5009/MT, Andreia P. Biancardini - OAB:5.009, OTACILIO PERON - 

OAB:3684

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘a” do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios bem 

como o pedido de restituição em dobro.

Ante o adimplemento da obrigação deixo de constituir o valor em título 

executivo, declarando extinta a obrigação principal nos termos do art. 924, 

II do CPC.

 Atendendo ao princípio da sucumbência condeno o 

Requerido/embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em que fixo em 10% sob da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43277 Nr: 725-10.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Ferreira Gomes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio-Procuradora Federal - OAB:1585256

 PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar a CONTA para o levantamento do valor e expedição do Alvará 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59571 Nr: 1505-13.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nozenda Maria de Arruda e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar a CONTA para o levantamento do valor e expedição do Alvará 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59578 Nr: 1525-04.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcionilio Francisco de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar a CONTA para o levantamento do valor e expedição do Alvará 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62367 Nr: 2046-46.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdikleia Jayne de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar a CONTA para o levantamento do valor e expedição do Alvará 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62383 Nr: 2049-98.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar a CONTA para o levantamento do valor e expedição do Alvará 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41071 Nr: 76-45.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:41071

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por EVELIN HELOISA 

ALVES MARQUES, representada por sua genitora ODILMA VICENCIA 

ROMERO ALVES em face de QUINTINO MARQUES FILHO, proposta sob o 

rito do art. 523 do CPC, objetivando o recebimento das prestações 

alimentícias referentes aos meses de outubro/2018 a novembro/2018.

Assistida pela DPE, a autora pugnou pelo arquivamento da presente ação, 

informando que o requerido vem cumprindo com as obrigações referentes 

ao pagamento da pensão alimentícia, devendo ser procedida a extinção da 

ação com resolução do mérito (ref.42).

Devidamente intimado, o IRMP não se opôs ao pedido da autora (ref.45).

 É o relatório necessário.

Decido.

Vislumbrando que a parte autora requer a extinção do feito face o 

cumprimento da demanda, o pedido merece acolhimento.

Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, uma 

vez que satisfeita a dívida pelo devedor.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001076-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001076-14.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOAQUIM BORGES DOS SANTOS REU: INSS VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. . Devidamente citado o 

requerido manifestou (Id 21925164). Assim, designo a audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 29 de Outubro de 2020, às 

16h00min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. Intime-se a parte autora 

para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-72.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000559-72.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

RITA MARIA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de Outubro de 2020, 

às 15h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001074-44.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001074-44.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

GRACIELE DA SILVA CORREA REU: INSS VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

SALÁRIO MATERNIDADE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

Contestação apresentada (Id 21991317). Pois bem. Considerando que se 

trata de segurando especial a prova da condição de segurado será 

colacionada também através de prova testemunhal Assim, designo a 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 29 de Outubro 

de 2020, às 15h30min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. Intime-se a 

parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003143-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIETA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1003143-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

ANA JULIETA DE LIMA REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE VISTOS, Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. Intimado o requerido apresentou 

contestação (Id 20769732). Declinou competência para esta comarca (Id 

22109986). Pois bem. Considerando que se trata de segurando especial a 

prova da condição de segurado será colacionada também através de 

prova testemunhal Assim, designo a audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento para o dia 29 de Outubro de 2020, às 16h45min. Como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do 

requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação para 

comparecimento em audiência. Intime-se a parte autora para indicar o rol 

de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se na forma dos arts. 

455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001039-84.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERSILIO GERMANO DA CONCEICAO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001039-84.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ERSILIO GERMANO DA CONCEICAO REU: INSS VISTOS Trata-se de AÇÃO 

DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta ERSILIO 

GERMANO DA CONCEIÇÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS. Recebida a inicial, designando a pericia medica e 

indeferida a liminar (Id 20274553). Laudo pericial (Id 22460241). 

Devidamente citado, manifestou (Id 20769707). É o relatório. Fundamento e 

decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a 

oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as 

provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. 

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Partes legítimas e legítimo interesse de agir. Presentes ainda 

os pressupostos processuais. Passo a análise do mérito. Em que pese as 

razões apresentadas pela parte autora, tenho que os requisitos 

necessários para o restabelecimento de auxílio doença, aposentadoria por 

invalidez ou auxilio acidente. A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, ao dispor 

sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, como norma de 

regramento infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 201 da 

Constituição Federal, é clara ao dispor em seu artigo 11, inciso I, com 

redação alterada pela Lei n.º 8.647/93, in verbis: Art. 11. São segurados 

obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) I - 

como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou 

rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e 

mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; Por seu turno, 

no benefício de auxílio-doença, a incapacidade há de ser temporária ou, 

embora permanente, que seja apenas parcial para o exercício de suas 

atividades profissionais habituais, ou ainda que haja a possibilidade de 

reabilitação para outras atividades que garanta o sustento de segurado, 

nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 8.213/1991 “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” Dessume-se, assim, que quatro 

são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez: a) a comprovação da incapacidade; b) 

impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do exercício de atividade 

que lhe garanta subsistência; Vale salientar ainda julgados dos tribunais 

em relação a essa matéria: PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA 

OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. INCAPACIDADE. COMPROVADA A 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. TERMO 

INICIAL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - 

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 

496, § 3º, I, do CPC/2015, não é caso de remessa oficial. II - Para a 

concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a 

condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando 

dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O 

auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, 

que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida. III 

- O perito judicial conclui pela incapacidade total e permanente do(a) 

autor(a). Devida a aposentadoria por invalidez. IV - Conforme 

entendimento do STJ, o termo inicial do benefício deve corresponder à 

data da cessação administrativa do auxílio-doença. In casu, a sentença 

deve ser mantida diante da vedação da reformatio in pejus. V - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação improvida. (TRF 3ª Região, NONA TURMA, 

Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2251459 - 0021222-82.2017.4.03.9999, Rel. JUIZ 

CONVOCADO OTAVIO PORT, julgado em 04/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:18/04/2018 ) Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a parte autora não se 

encontra acometida de situação que a impeça de trabalhar. Veja-se que o 

perito afirmou que não foi constatada a presença de incapacidade 

laborativa, não apresenta limitações para a vida independente. Reafirma 

ainda, nas respostas aos quesitos 6 ao juízo - “6 e 7”, a requerida não 

apresenta doença/moléstia ou lesão que a torna incapacitada para o 

exercício do ultimo trabalho e no “7” a mesma não tem incapacidade de 

natureza permanente/temporária e parcial/total . As partes foram intimadas 

do laudo pericial, entretanto, vale salientar que foi designado Pericia 

medica tão somente para constatar a condição física da Requerente, 

contudo devemos asseverar que o trabalho do perito judicial de certeza, 

para tanto não merece acolhimento a manifestação da Requerente. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido. Pela sucumbência, CONDENO a requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando SUSPENSOS 

os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o 

autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. P.I.C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001458-07.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

YNESIA LOURENCO RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001458-07.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

YNESIA LOURENCO RESENDE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. Considerando o 

despacho de (Id 22422403), a onde intimou a parte autora para juntar nos 

autos documentos suficiente para evidenciar que a mesma laborou em 

zona rural, uma vez que os documentos acostados nos autos esta em 

nome de Antônio Francisco na qual também não demostra nenhuma 

ligação com a requerente, sob pena de extinção nos termos do art. 321 do 

CPC/2015. Certidão de (Id 30690635), mesmo intimada manteve-se inerte. 

É o relatório. Decido. Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir 

a presente ação sem resolução de mérito. Considerando o artigo 319, VI e 

321, § único do CPC que: Art. 319. A petição inicial indicará: VI - as provas 

com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Prescreve o artigo 330, IV do 

CPC/2015, que a petição inicial será indeferida quando, não atendidas às 

prescrições dos arts. 106 e 321. Assim sendo, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. 

Isento o autor de custas, uma vez que defiro a A.J. P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001090-95.2019.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

SUZIELLY AMORIM RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001090-95.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: SUZIELLY AMORIM RONDON REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação 

Previdenciária de Concessão de Salário Maternidade proposta por 

SUZIELLY AMORIM RONDON. Haja vista que no despacho de ID 20449814, 

determinou a requerente para que emendasse a inicial, para juntar 

indeferimento do requerimento administrativo, a fim de verificar se trata-se 

de ação de concessão de benefício rural ou com vínculo empregatício, sob 

pena de indeferimento nos termos do art. 485, I do CPC/2015. Do 

documento de indeferimento juntado pela requerente, verifica-se que este 

foi feito pelo regime geral da previdência. Contudo, a autora pretende a 

concessão de benefício especial, ou seja, como trabalhadora rural. Pois 

bem. Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Dessa forma, considerando que 

a requerente não juntou documento essencial ao prosseguimento do feito, 

qual seja, indeferimento administrativo no âmbito da previdência especial, 

outro caminho não há se não o indeferimento da exordial. A ausência de 

prévio requerimento administrativo é exigência para caracterizar o direito 

de ação, conforme julgamento do RE 631240 pelo STF. Neste sentido 

decide o E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DO PREVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ADEQUAÇÃO AO RE 631240. NÃO CUMPRIMENTO DE 

DILIGÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O INSS não adentrou ao mérito 

no curso da demanda, por entender ausente o interesse de agir ante o 

necessário prévio requerimento administrativo. 2. O STF decidiu no 

julgamento do RE631240 com repercussão geral reconhecida 

determinando: a) a exigência do prévio requerimento administrativo para 

caracterizar o direito de ação do interessado contra o INSS quando se 

tratar de matéria de fato e/ou processo não oriundo de juizado itinerante; 

b) para os processos ajuizados até a decisão: b.1) afastando a 

necessidade do prévio requerimento se o INSS houver contestado o mérito 

do lide; b.2) nas ações não contestadas no mérito, deve-se sobrestar o 

processo e proceder à intimação da parte autora para postular 

administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias para a análise do 

INSS, prosseguindo no feito somente diante da inércia do INSS por prazo 

superior a esse ou se indeferir o pedido administrativo, ressalvadas as 

parcelas vencidas e não prescritas. 3. Na hipótese dos autos, foi 

determinada a intimação da parte autora, para juntar aos autos o 

comprovante do indeferimento administrativo do INSS. Transcorrido o 

prazo fixado, não houve o cumprimento da determinação judicial. 4. A 

sentença recorrida que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por 

ausência das condições da ação, ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo para caracterizar o direito de ação do interessado contra o 

INSS, não merece reparos, nos termos previstos nos artigos 319, 320 e 

321 c/c art. 485, VI, do NCPC. 5. Apelação não provida.(TRF-1 - AC: 

00631849020124019199  0063184-90 .2012 .4 .01 .9199 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de 

Julgamento: 22/11/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

12/12/2017 e-DJF1)” O indeferimento como segurada no regime geral não 

supre o prévio requerimento administrativo como segurada especial. 

Assim, considerando que a autora requer a concessão do benefício pela 

judicial como segurada especial, somente cabível a apresentação do 

indeferimento administrativo no mesmo sentido. Dessa forma, o 

requerimento pelo regime geral não é cabível no pedido da autora, 

devendo o processo ser extinto. Ante o exposto, nos termos do art. 485, I 

do CPC JULGO EXTINTA A AÇÃO, sem resolução de mérito. Isento de 

custa processual. P. I. C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001153-23.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001153-23.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARCIA BORGES DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DECONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL. 

Considerando o despacho de (Id 20859889), a onde intimou a parte autora 

para juntar nos autos indeferimento do requerimento administrativo, sob 

pena de extinção nos termos do art. 321 do CPC/2015. Certidão de (Id 

30776358), mesmo intimada manteve-se inerte. É o relatório. Decido. 

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito. Considerando o artigo 319, VI e 321, § único do CPC 

que: Art. 319. A petição inicial indicará: VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Prescreve o artigo 330, IV do 

CPC/2015, que a petição inicial será indeferida quando, não atendidas às 

prescrições dos arts. 106 e 321. Assim sendo, com fundamento no art. 

485, III, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. 

Isento o autor de custas, uma vez que defiro a A.J. P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001152-38.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEOLINA CRISTINA DE ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001152-38.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

TEOLINA CRISTINA DE ARRUDA SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. Considerando o despacho de (Id 20858657), a onde intimou a 

parte autora para juntar nos autos indeferimento do requerimento 

administrativo, sob pena de extinção nos termos do art. 321 do CPC/2015. 

Certidão de (Id 30776118), mesmo intimada manteve-se inerte. É o 

relatório. Decido. Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a 

presente ação sem resolução de mérito. Considerando o artigo 319, VI e 

321, § único do CPC que: Art. 319. A petição inicial indicará: VI - as provas 

com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Prescreve o artigo 330, IV do 

CPC/2015, que a petição inicial será indeferida quando, não atendidas às 
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prescrições dos arts. 106 e 321. Assim sendo, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. 

Isento o autor de custas, uma vez que defiro a A.J. P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001158-45.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. R. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZENIL MARIA RONDON GOMES OAB - 523.308.341-87 

(REPRESENTANTE)

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001158-45.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

E. B. R. R. REPRESENTANTE: EZENIL MARIA RONDON GOMES REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de 

uma AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE 

DE TRABALHADOR RURAL. Considerando o despacho de (Id 20860960), 

a onde intimou a parte autora para juntar nos autos indeferimento do 

requerimento administrativo, sob pena de extinção nos termos do art. 321 

do CPC/2015. Certidão de (Id 30862607), mesmo intimada manteve-se 

inerte. É o relatório. Decido. Sendo assim, outro caminho não há, senão 

extinguir a presente ação sem resolução de mérito. Considerando o artigo 

319, VI e 321, § único do CPC que: Art. 319. A petição inicial indicará: VI - 

as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Prescreve o artigo 330, IV do CPC/2015, que a petição inicial 

será indeferida quando, não atendidas às prescrições dos arts. 106 e 

321. Assim sendo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas. Isento o autor de custas, uma 

vez que defiro a A.J. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001570-73.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BATISTA DE ARRUDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001570-73.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: ARMANDO BATISTA DE ARRUDA NASCIMENTO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos Trata-se 

de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXILIO DOENÇA 

proposta por ARMANDO BATISTA DE ARRUDA NASCIMENTO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, asseverando o autor 

que é portador de moléstia que o impossibilita para as atividades laborais. 

Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, designando a 

perícia medida (Id 23153980). Laudo pericial (Id 26344570). Devidamente 

citado, apresente contestação (Id 23898219). A parte requerida 

apresentou acordo (Id 29333324). A parte autora manifestou pela 

concorda/aceitação do acordo (Id 30694613). É o relatório. Decido. 

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será 

homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo 

validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo magistrado 

possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo 

que o juiz somente procederá a esse ato quando entender que a forma em 

que o acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação 

pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça. A livre 

manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser 

respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que 

a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo. Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a 

validar o acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer 

nulidade do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes. Desta 

forma, estando satisfatoriamente resguardados os interesses dos 

envolvidos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o 

que faço, com fulcro assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015, 

para HOMOLOGAR o acordo que consta na (Id 29333324), pactuado no 

que tange às condições que o regerão. Intime-se por remessa o requerido, 

do teor da homologação do acordo. Custas nos termos do acordo. Indefiro 

o pedido de expedição de RPV, pois o acordo não possui valor certo. 

Venha aos autos a execução do título judicial. P.R.I. Transitada em julgado 

a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001401-86.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001401-86.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MAURICIO DE OLIVEIRA SOUZA VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A em face de MAURICIO DE OLIVEIRA 

SOUZA. A parte autora manifestou nos autos postulando pela desistência 

(Id 23460073). É o breve relatório. Decido. Neste sentido, diante do pedido 

formulado pelo autor, em face à desistência, observa-se que o mesmo 

merece acolhimento. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência 

proposto pessoalmente pela parte autora, com fundamento no artigo 485, 

VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado a presente 

sentença. Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001014-08.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERTON FERNANDES E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001014-08.2018.8.11.0028. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: WEBERTON 

FERNANDES E SILVA VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração 
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opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face da sentença que julgou 

o mérito da ação. Sustenta a embargante que a majoração de honorário, 

não corresponde ao mínimo definido em lei. Manifesta pela reforma da 

sentença no que tange aos honorários. É o relatório. Decido. Pois bem. 

Como cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não 

operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC. Da 

análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios 

na decisão atacada, se insurgindo o Embargante, verdadeiramente, contra 

o mérito da decisão, visando beneficiar-se da rediscussão da matéria. 

Isso porque a Embargante objetiva a rediscussão da matéria ora 

objurgada, nova majoração de honorários de sucumbências, de forma que 

inexorável a rejeição dos presentes embargos. Constata-se a clara 

pretensão da embargante em ver modificado o julgamento do mérito da 

ação, não sendo esta a via adequada para tanto. Nessa esteira, 

confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL 

UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DOS 

COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - 

NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO 

VALOR DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO 

MATERIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA 

ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.O recurso de 

embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão 

submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e 

não propriamente a modificação do julgado. Os embargos de declaração 

não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento 

de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam 

guiar ou conduzir a solução do litígio. (ED 61771/2018, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) Dessa forma, devidamente 

fundamentada a decisão ora embargada, não verifico qualquer vício a ser 

alterado no ato decisório aventado. Ante o exposto, não existindo 

qualquer vício passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO 

os presentes embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-85.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARIA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000584-85.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:PEDRO MARIA 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

27/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-70.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BENEDITA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000585-70.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOICE BENEDITA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

27/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-92.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LANA PAULA DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000590-92.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LANA PAULA 

DIAS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

28/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-77.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANY RONDON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000591-77.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOVANY 

RONDON DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

28/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-62.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000592-62.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:EMIDIO 

MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 28/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-23.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HINGLETHY KELY SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000334-23.2018.8.11.0028. REQUERENTE: HINGLETHY KELY SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, Considerando o 

pagamento voluntário da obrigação, intime-se o requerente para informar 

se concorda com o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação 

tácita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENE ODISEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010399-89.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSENE ODISEIA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTOS, Expeça-se competente alvará dos valores incontroversos 

conforme requerido pela parte autora, devendo a Secretaria atentar-se 

aos poderes conferidos ao patrono. Quanto ao valor remanescente, 

intime-se o executado para efetuar o pagamento no prazo de 05 dias. Por 

ora, INDEFIRO o pedido de bloqueio online, uma vez que deve ser 

oportunizado o pagamento voluntário quanto a discordância do exequente 

da quantia depositada. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-84.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON LUIZ DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000942-84.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JAMILSON LUIZ DE PINHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS, Expeça-se 

competente alvará dos valores incontroversos conforme requerido pela 

parte autora, devendo a Secretaria atentar-se aos poderes conferidos ao 

patrono. Quanto ao valor remanescente, intime-se o executado para pagar 

no prazo de 05 dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-34.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000568-34.2020.8.11.0028. REQUERENTE: EDILSON VICENTE DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Em análise detida dos autos, 

verifica-se que o comprovante de residência não está em nome da parte 

reclamante. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, considerando 

que a declaração de residência não está sequer assinada, sendo que 

esta não tem o condão de atestar a moradia do reclamante, intime-se a 

parte autora para comprovar o vínculo com o titular do comprovante de 

residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000564-94.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENEY CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000564-94.2020.8.11.0028. REQUERENTE: SIDENEY CORREIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO 

VISTOS, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela 

Antecipada e Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar para 

Exclusão de Nome do Cadastro de Inadimplentes proposta por SIDENEY 

CORREIA DOS SANTOS em face de BANCO SANTANDER S/A. Requer o 

autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-52.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000733-52.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL GONCALO 

MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MANOEL GONÇALO 

MARQUES DE SOUZA. A parte ré requer a extinção do processo tendo em 

vista o pagamento da indenização a título de danos morais. A parte 

exequente concordou com os valores depositados. É a síntese. Decido. 

Considerando que o executado realizou o pagamento da indenização 

objeto desta ação, juntando documentos que comprovam o depósito, 

requer a extinção do feito face do pagamento, e tenho que o pedido 

merece acolhimento. Sendo assim, com fundamento no artigo 924, II do 

NCPC, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, em face ao 

cumprimento da obrigação. Expeça-se competente alvará conforme 

requerido pela parte autora, devendo a Secretaria atentar-se aos poderes 

conferidos ao patrono. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000316-92.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALINE DE FARIAS OAB - MT21308/O (ADVOGADO(A))

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. H. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 1000316-92.2019.8.11.0019. 

REQUERENTE: ELLEN PRISCILA RAMOS REQUERIDO: JOHNATAN 

TRINDADE HERCULANO Vistos. Trata-se de ação de dissolução de união 

estável cumulada com alimentos, guarda e regulação de visitas, em favor 

do menor Hiago Roberto Ramos Herculano, ajuizada por ELLEN PRISCILA 

RAMOS, em face de JOHNATAN TRINDADE HERCULANO, todos já 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, em audiência de conciliação 

as partes realizaram o devido acordo quando aos alimentos guarda e 

visita do filho do casal, conforme termo de audiência de id 25521146, 

sendo o Ministério Público favorável à homologação dos termos pactuados 

– id 29672850. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É relato do 

necessário. Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO Não vislumbro 

qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, até porque o referido 

foi entabulado com o aval do Ministério Público (id 29672850), 

restando-me, apenas, homologar o presente ajuste judicial. O pedido de 

homologação de acordo implica em extinção do processo. Pelo exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre envolvidos/legitimados Ellen Priscila 

Ramos e Johnatan Trindade Herculano, atinente à guarda, alimentos e 

regulamentação de visitas do menor Hiago Roberto Ramos Herculano. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito. 

Expeça-se Termo de Guarda Definitiva do menor, em favor da genitora. 

Deixo de condenar as partes em custas processuais, nos termos do art. 

90, § 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado remeta-se ao arquivo, com 

baixa nos registros. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 11 de abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz 

de Direito em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-71.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PINHEIRO GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade do recurso de apelação, motivo pelo qual intimo 

o apelado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000416-47.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGLEISER DE LIMA (REU)

 

Certifico que intimo a parte autora para que proceda a distribuição da 

precatória ID 30833469 no juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000316-92.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALINE DE FARIAS OAB - MT21308/O (ADVOGADO(A))

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. H. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Intimo a parte autora, via DJe, para assinar o termo de guarda definitiva (ID 

31286497) e, posteriormente, juntar o documento aos presentes autos, no 

prazo de 05 dias. Documento juntado Documento juntado31286497 

Documento juntad31286497

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000630-78.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DA SILVA OAB - TO4298 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA ALVORADA S.A. (REQUERIDO)

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (LITISCONSORTES)

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte interessada, por meio de 

seu advogado, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial(a) 
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de Justiça, para cumprimento dos mandados, a serem expedidos neste 

feito, sendo cobrado o valor de R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emitida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001489-31.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001489-31.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): IVONE ROCHA DE OLIVEIRA REU: JOSÉ RIBEIRO DOS 

SANTOS Vistos, etc. Diante da proposta de acordo feita pelo requerido na 

audiência retro, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000268-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DUARTE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000268-47.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JOSEFA DUARTE DE SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista a demora 

injustificada para implantação do benefício, oficie-se ao Gerente Executivo 

do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° 

Andar, para que NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS IMPLANTE O REFERIDO 

BENEFÍCIO, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000281-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SEVERO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIENE DE SOUSA LOPES (REU)

ADAO MENDES DE SOUSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIANO JOSE RODRIGUES LOBO FILHO OAB - GO42841 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000281-46.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOAO SEVERO DIAS REU: ADAO MENDES DE SOUSA, MARIA 

ELIENE DE SOUSA LOPES Vistos, etc. Nos termos do artigo 351 do CPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar, caso 

queira, impugnação à contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000747-06.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI BRUNETTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000747-06.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA REQUERIDO: ELOI 

BRUNETTA Vistos, etc. Considerando que os dados bancários da parte 

autora foram derradeiramente informados no feito, expedido nesta data o 

devido alvará eletrônico em seu favor, consoante anexo. No mais, 

intime-se o requerido para, em 10(dez) dias, fornecer os seus dados 

bancários, a fim de liquidar os valores depositados judicialmente e 

consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001543-94.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA BORGES DE REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001543-94.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO REQUERIDO: MARISA 

BORGES DE REZENDE Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a 

parte exequente para recolhimento das custas de distribuição da missiva. 

Com a comprovação do pagamento, cumpra-se conforme deprecado. 

Aguarde-se pelo prazo previsto na CNGC, nada sendo providenciado, 

devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001154-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA BARBOSA TCATCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEI MARTINS ARAÚJO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001154-46.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ALEXSANDRA BARBOSA TCATCH REU: DARLEI MARTINS 

ARAÚJO Vistos, etc. Diante da juntada do endereço atualizado do 

requerido, designo audiência de conciliação para o dia 19 de agosto de 

2020, às 16h30min (horário oficial de MT). Atente-se para o endereço 

atualizado do requerido fornecido na manifestação retro. No mais, 

cumpra-se conforme a decisão inicial. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002309-50.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. B. (REQUERENTE)

R. B. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVA SANTOS DE ARAUJO SILVA OAB - MT19410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 
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ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002309-50.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIAS CANDIDO DE BARROS, ROSINEIDE BARBOSA 

RIBEIRO BARROS Vistos, etc. Cuida-se de pedido de decretação de 

divórcio direto consensual em que as partes acordaram quanto à 

dissolução do vínculo conjugal, guarda dos filhos menores, visitas e 

alimentos, havendo o Ministério Público Estadual manifestado pela 

homologação por este juízo. É o relatório. Decido. Presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade e interesse de agir, além do que 

ausentes preliminares, passo à análise do mérito da causa. Em relação ao 

pedido de divórcio, tem-se que com o advento da Emenda Constitucional 

nº 66/2010 o divórcio poderá ser requerido por ambos os cônjuges 

(consensual) ou apenas por apenas um deles (litigioso) a qualquer 

momento, dispensando o prazo que era anteriormente previsto, razão pela 

qual inexiste qualquer óbice à decretação do divórcio pleiteado na peça 

inicial. No tocante à guarda, alimentos e partilha de bens, a representante 

ministerial manifestou favorável, razão pela qual o acordo celebrado deve 

ser homologado. Ante o exposto, JULGO extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do CPC/2015, e 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, de modo que decreto o divórcio de 

ELIAS CÂNDIDO DE BARROS e ROSINEIDE BARBOSA RIBEIRO BARROS, 

fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento. Sem custas e 

honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000630-78.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DA SILVA OAB - TO4298 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA ALVORADA S.A. (REQUERIDO)

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (LITISCONSORTES)

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000630-78.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA LITISCONSORTES: AMAGGI EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA REQUERIDO: AGRICOLA ALVORADA S.A., CARGILL 

AGRICOLA S A, BUNGE ALIMENTOS S/A Vistos, etc. Defiro a notificação 

na forma requerida na inicial. Efetivada a notificação formal dos requeridos 

e decorrida o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do art. 726 do 

Código de Processo Civil, o que a secretaria certificará, entreguem-se os 

autos ao demandante (art. 729 do CPC), com ou sem resposta dos 

requeridos, independentemente de traslado, observadas as formalidades 

legais no tocante aos registros, anotações e baixas. Defiro as benesses 

do artigo 212, §º 2º do CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-32.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOAQUIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000646-32.2020.8.11.0059. 

AUTOR: JORGE JOAQUIM DA SILVA REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Considerando que o documento de fl. 25 

encontra-se ilegível, bem como a necessidade de comprovação do atual 

domicílio da parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 

do CPC, determino a sua intimação, por intermédio da advogada, para, no 

prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de anexar comprovante 

de endereço atualizado e legível, e se tal documento estiver em nome de 

terceiros, deverá comprovar o vínculo que possui com o terceiro, devendo 

ser juntado contrato de aluguel ou outro documento comprobatório, sob 

pena de ser cancelada a distribuição. Decorrido o lapso temporal acima, 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002012-43.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002012-43.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Considerando que na presente demanda 

objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação Continuada (Lei n. 

8.742/93), comunique-se, com a respectiva carga, através do sistema 

GPSem à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, no prazo de 30 

(trinta) dias, realizar na residência da parte autora estudo social sobre o 

caso, especialmente quanto à situação financeira da parte requerente e 

das demais pessoas que porventura residam na mesma residência, 

respondendo, por conseguinte, aos quesitos formulados pelas partes. 

Saliento, outrossim, que o prazo supra começará a contar a partir do 

retorno das atividades do Poder Judiciário, as quais estão parcialmente 

suspensas em virtude da pandemia do Covid-19 (Novo Corona Vírus), 

consoante se infere da Portaria –Conjunta n. 249, do Tribunal de Justiça 

deste Estado. Com o retorno das atividades forenses, deverá o Gestor 

Judiciário impulsionar os autos a fim de cumprir o supra determinado. 

Após, retornem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001238-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001238-47.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: NILSON GOMES DE SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A parte autora apresentou 

requerimento de cumprimento de sentença, trazendo o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Assim, nos termos do art. 535 do 

CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução. Havendo impugnação a 

execução, intime-se a parte exequente para, manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 16 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000146-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVALDO NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAONI DA SILVA PIAGEM OAB - MT27154/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000146-97.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: GIVALDO NUNES Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão 

do feito pelo prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo supra, intime-se o 

executado, por intermédio do seu advogado, para acostar aos autos os 

comprovantes de pagamento do débito alimentar, ocasião em que também 

deverá comprovar o adimplemento das parcelas que venceram no curso 

do processo. Com a juntada, abra-se nova vista ao Ministério Público. Por 

fim, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001748-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001748-26.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA VIEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista a apresentação de apelação 

pelo INSS, RECEBO o recurso e determino a intimação do apelado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, 

CPC). Após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000642-92.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT 

- SISPUMCONF. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000642-92.2020.8.11.0059. 

AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CONFRESA - MT - SISPUMCONF. REU: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de 

revogação. Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de agosto de 2020, às 14h00 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo 

ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 

10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 

334, CPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na 

audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do 

prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do 

art. 335 do CPC. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-06.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIANATAN DOS SANTOS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000510-06.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): DIANATAN DOS SANTOS SALES REU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de 

indenização securitária proposta por DIANATAN DOS SANTOS SALES em 

face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., devidamente qualificados 

nos autos. Com a inicial, juntou os documentos de fls. 15/32. Por meio da 

decisão de fl. 36, foi recebida a inicial e designada audiência de 

conciliação, que restou inexitosa (fl. 54). Citada, a parte ré apresentou 

contestação, oportunidade em que juntou documentos (fls. 58/145). Após, 

as partes entabularam acordo e juntaram às fls. 147/149. Em seguida, a 

parte requerida juntou os comprovantes de pagamento do acordo 

celebrado (fls. 151/153). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Considerando que as partes são maiores e capazes, assim como 

que a composição foi subscrita por procuradores com poderes expressos 

para transigir, bem como que o objeto do pacto é lícito, possível e 

determinado, tendo sido observada forma prescrita ou não defesa em Lei 

(art. 104, do CC), afigura-se imperiosa a homologação do acordo. Assim, 

tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas e registrando que se 

tratam de direitos disponíveis, HOMOLOGO a transação de fls. 147/149 

para que surta os efeitos jurídicos e legais e, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC/15, extingo o processo. Custas e honorários 

nos termos do acordo. Ante a liquidação dos valores, tendo em vista a 

desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-82.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

8010057-82.2017.8.11.0059. EMBARGANTE: OI BRASILTELECOM 

EMBARGADA: MARIA JOSE TAVARES DESPACHO Levando-se em 

consideração a possibilidade dos efeitos infringentes dos Embargos de 

Declaração colacionados nos autos, bem como em respeito ao princípio do 

contraditório determino a intimação das partes Embargadas a fim de 

apresentarem suas contrarrazões. PORTO ALEGRE DO NORTE, 16 de 

abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-84.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS MARI LOPES OAB - PR74465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REU)
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I. D. D. A. D. E. M. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000552-84.2020.8.11.0059. AUTOR: ADRIANO ANTONIO ROOS REU: 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes ADRIANO 

ANTONIO ROOS, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 

MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO, em que aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinada a suspensão e 

exigibilidade do crédito tributário constante na certidão de divida ativa 

-CDA nº 2020273502, oriunda do Auto de Infração nº 002/083/2017 e 

respectivo Processo Administrativo de nº 513156/2017. Narra o 

requerente que, “(...) Em 25/03/2020, o requerente fora surpreendido ao 

solicitar “Certidão Negativa de Débitos Fiscal” perante o Estado do Mato 

grosso, a referida certidão deu positiva, frustrando a expectativa do autor, 

pois conforme consta na Procuradoria Geral do Estado, o autor consta 

inscrito na divida ativa desde 24/03/2020. Referente ao auto de infração 

supra descrito. O autor necessita desta certidão para vender sua 

produção agropecuária. Ocorre Excelência que a área que consta no auto 

de infração e no processo administrativo no INDEA/MT, não é de 

propriedade do autor, conforme pode se observar da localização 

geográfica do termo de notificação (S 11º18´57,2 W 51º31´23,9”), mapa 

de subscrito por engenheiro agrônomo e matricula atualizada do imóvel 

(anexos). Quem deveria ser notificado é o irmão do requerente ANDRE 

ROOS, que é o verdadeiro proprietário da área em questão, conforme 

podemos observa r na matricula 17.473 (anexa), registrada no cartório de 

registro de imóveis de São Félix do Araguaia/MT. Portanto, o que ocorre no 

presente auto de infração e no processo administrativo, são vícios 

insanáveis, notadamente em face de ausência de notificação do real 

proprietário da área, sendo o autor parte ilegítima para figurar em 

processo administrativo, bem como para receber qualquer punição oriunda 

de auto de infração a que não deu causa. Vejamos no mapa, onde se 

verifica que as coordenadas integram a matricula 17.473, de propriedade 

de André Roos e não de Adriano Antonio Roos (...)” Eis o breve relato dos 

fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos 

legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes e 

utilizando por analogia ao presente caso, acerca dos requisitos à inserção 

do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz 

Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) 

existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA 

- DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o autor foi obstado 

em seus mais elementares direitos, conquanto não tenha dado causa para 

tanto. Explico. A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos 

documentos anexados aos autos, notadamente o de ID 30848572 que dão 

conta que as coordenadas geográficas apresentas não coincidem com a 

área de terra de propriedade do autor, pelo menos numa cognição não 

exuariente. Ou seja, não há certeza quanto à legitimidade do autor a 

figurar no responsável pela suposta infração administrativa em comento, 

de modo que a inserção e manutenção de restrição ao seu nome lhe 

causa danos reais. O perigo da demora reside nos imensos prejuízos de 

ordem financeira que pode o autor sofrer em razão da impossibilidade de 

vender sua produção, de exercer sua atividade econômica, a qual, 

inclusive, em tempos de pandemia, detém função social alargada e que 

precisa ser preservada, compatibilizando com as orientações da OMS.A 

expedição de certidão negativa de débitos fiscal, perante o Estado do 

Mato grosso, é a referida certidão deu positiva Ademais, não se observa o 

dano inverso, eis que totalmente possível a reversão da medida, se for 

caso. Com essas razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 

300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a demandada suspenda a 

exigibilidade do crédito tributário constante na certidão de divida ativa 

-CDA nº 2020273502, oriunda do Auto de Infração nº 002/083/2017 e 

respectivo Processo Administrativo de nº 513156/2017, no prazo máximo 

de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto do juizado, 

podendo tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. 

INTIME-SE a parte requerida acerca da presente decisão, para 

cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que se designe, de acordo 

com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as 

partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a 

respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) 

intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, com a 
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ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de 

Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais deste Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 7 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIRENE PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000638-26.2018.8.11.0059. REQUERENTE: DEUZIRENE PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 

38 da Lei n.º 9.099/1995. Decido. Primeiramente, deixo registrado, de 

antemão, que se afigura absolutamente desnecessária a realização de 

perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na situação 

hipotética ‘sub judice’, porque não se revela imprescindível para o regular 

deslinde do litígio, visto que a celeuma estabelecida no processo envolve, 

em caráter de exclusividade e de forma cumulativa, o exame de questões 

de fato (que restaram incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais 

balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que 

dispõe o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, aplica-se 

ao caso o disposto no artigo 2°, parágrafo único, do código de defesa do 

consumidor, segundo o qual “equipara-se a consumidor a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de 

consumo”, bem como a previsão contida no art. 17 do mesmo diploma 

“para efeitos dessa seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas 

do evento”. Sendo assim afasto a referida preliminar. Desse modo, 

superada as preliminares e pressupostos processuais (juízo de 

admissibilidade da ação), passo a análise da questão meritória. 

Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, principalmente, a 

peça inaugural, denota-se que o autor busca reparação de dano moral 

pela má prestação de serviço da ré, com fundamento nos artigos 186 e 

927 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso V e X da Constituição 

Federal. Alega ter sofrido má prestação de serviço pela ré. A ré, em sede 

de contestação, requereu a improcedência da ação e ilegitimidade 

passiva. Da análise dos autos, tenho que assiste razão a parte autora. 

Pois a ré não se desincumbiu de impugnar em específico a falha na 

prestação de serviço que inclusive foi verificada na delegacia de polícia. 

Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as 

regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes, ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam.” Por todo esse quadro fático, entendo presentes os requisitos 

atinentes à responsabilidade civil, consistentes no ato ilícito, nexo causal e 

dano. No arbitramento do montante da reparação do dano moral, ainda, 

deve ser feito com estrita observância dos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as peculiaridades do 

caso concreto, levando em conta a extensão do dano, assim como a 

situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios acima 

explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 2.000,00, 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 2.000,00 ( Dois mil reais), devidamente corrigidos pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do 

STJ; Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATHEUS 

ROOS JUIZ LEIGO Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIRENE PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000638-26.2018.8.11.0059. REQUERENTE: DEUZIRENE PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 

38 da Lei n.º 9.099/1995. Decido. Primeiramente, deixo registrado, de 

antemão, que se afigura absolutamente desnecessária a realização de 

perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na situação 

hipotética ‘sub judice’, porque não se revela imprescindível para o regular 

deslinde do litígio, visto que a celeuma estabelecida no processo envolve, 

em caráter de exclusividade e de forma cumulativa, o exame de questões 

de fato (que restaram incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais 

balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que 

dispõe o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, aplica-se 

ao caso o disposto no artigo 2°, parágrafo único, do código de defesa do 

consumidor, segundo o qual “equipara-se a consumidor a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de 

consumo”, bem como a previsão contida no art. 17 do mesmo diploma 
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“para efeitos dessa seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas 

do evento”. Sendo assim afasto a referida preliminar. Desse modo, 

superada as preliminares e pressupostos processuais (juízo de 

admissibilidade da ação), passo a análise da questão meritória. 

Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, principalmente, a 

peça inaugural, denota-se que o autor busca reparação de dano moral 

pela má prestação de serviço da ré, com fundamento nos artigos 186 e 

927 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso V e X da Constituição 

Federal. Alega ter sofrido má prestação de serviço pela ré. A ré, em sede 

de contestação, requereu a improcedência da ação e ilegitimidade 

passiva. Da análise dos autos, tenho que assiste razão a parte autora. 

Pois a ré não se desincumbiu de impugnar em específico a falha na 

prestação de serviço que inclusive foi verificada na delegacia de polícia. 

Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as 

regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes, ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam.” Por todo esse quadro fático, entendo presentes os requisitos 

atinentes à responsabilidade civil, consistentes no ato ilícito, nexo causal e 

dano. No arbitramento do montante da reparação do dano moral, ainda, 

deve ser feito com estrita observância dos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as peculiaridades do 

caso concreto, levando em conta a extensão do dano, assim como a 

situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios acima 

explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 2.000,00, 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 2.000,00 ( Dois mil reais), devidamente corrigidos pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do 

STJ; Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATHEUS 

ROOS JUIZ LEIGO Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGNALDO PEREIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

erl ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Vistos em correição 

Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 09 de 

setembro de 2019, às 09h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIR RAMOS PACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Vistos em correição 

Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 09 de 

setembro de 2019, às 13h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-92.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIO & PATRICIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010089-92.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI EXECUTADO: PATRICIO & PATRICIO LTDA - ME 

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta 

por APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI, em face de PATRICIO 

E PATRICIO LTDA-ME, todos qualificados nos autos. Recebida a inicial, a 

empresa ré não foi devidamente citada, conforme se extrai da certidão em 

anexo. Em seguida, a requerente pugnou pela citação da requerida no 

endereço do sócio, através de Carta de citação. Pois bem. DEFIRO o 

pedido retro e determino a citação conforme requerido. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000311-47.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUDOVICO MENDONCA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000311-47.2019.8.11.0059. REQUERENTE: LUDOVICO MENDONCA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo 

do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 
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pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Porto Alegre do 

Norte-MT,16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001475-47.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1001475-47.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MANOEL ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, verifica-se que a 

parte ré pleiteia produção de prova oral, posto isso, intima-se a parte ré 

para fundamentar a pertinência de tal prova, e os pontos controvertidos 

da demanda, sob pena de indeferimento da produção de prova, eis que em 

análise dos autos, em tese trata-se de questões meramente de direito. 

Nada requerido, retornem os autos para prolação de sentença no estado 

em que se encontra. Quanto as inúmeras postulação de intimação 

exclusiva em nome do advogado da requerente, informou que o cadastro 

é de inteira responsabilidade do advogado, que não poderá arguir nulidade 

que deu ensejo, pois o sistema PJE permite a habilitação do advogado e a 

CNJC/MT determina que o advogado faça sua própria habilitação. 

Cumpra-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de decisão elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002360-61.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILA MACEDO CANDIDA LAURINDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002360-61.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: PRICILA MACEDO CANDIDA LAURINDO Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço 

atualizado da parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de 

novo endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta 

deste juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão 

inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto 

Alegre do Norte-MT, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-40.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR BORGES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000305-40.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ALDENOR BORGES 

BARBOSA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA 

DO NORTE Trata-se de Embargos de declaração em face da sentença que 

julgou Improcedentes os pedidos lançados na inicial. O promovente, ora 

embargante, afirma que a sentença se omitiu quanto ao pedido de 

gratuidade de justiça gratuita. Sobre a gratuidade da justiça, tem-se que o 

microssistema do juizado especial já abrange a gratuidade de justiça em 

sede de primeira estância, sendo assim, desnecessário o deferimento do 

benefício requerido. Além disso, em caso de recurso, o pedido será 

analisado quando do recebimento do mesmo e, em caso de indeferimento, 

será aberto prazo para recolher custas, conforme estipula o FONAJE 115. 

Assim, REJEITOS os embargos de declaração apresentados pela parte 

autora. Em tempo, para que o autor tenha direito aos benefícios da justiça 

gratuita deverá trazer aos autos comprovantes de renda atualizado, bem 

como certidão do cartório de que não há bens imóveis em seu nome e 

certidão do DETRAN constando não haver veículos em seu CPF. Submeto 

os autos a MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de decisão elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000989-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARQUES TELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MARQUES TELES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000989-62.2019.8.11.0059. EXEQUENTE: RONALDO MARQUES TELES 

EXECUTADO: ROBERTO MARQUES TELES Trata-se de Exceção de 

Pré-Executividade em face de execução de nota promissória, em que o 

réu alega falta de assinatura do emitente. Pois bem. A nota promissória é 

promessa de pagamento e deve conter, dentre outros requisitos, a 

assinatura de próprio punho do emitente ou do mandatário especial (Art. 

54, IV do decreto 2044 e Arts. 75 a 78 da LUG). No caso em exame, 

embora conste o nome do executado como emitente da nota promissória, 

ninguém assinou o título. Inexistindo desta forma exigibilidade do título 

executivo. A existência de título executivo, certo e exigível é condição 

primordial para o manejo de processo de execução. A nota promissória 

não assinada pelo emitente não é título executivo. Diante do exposto opino 

pela extinção do processo executivo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. P.R.I.C MATHEUS ROOS JUIZ 

LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 
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de decisão elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001019-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILVANDA RIBEIRO DE SOUSA SILVA OAB - 013.108.141-12 

(REPRESENTANTE)

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001019-97.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): I. R. D. S. REPRESENTANTE: NILVANDA RIBEIRO DE SOUSA 

SILVA REU: JOSE BARBOSA DE SOUSA Vistos. PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA opôs Embargos de Declaração da sentença prolatada no 

presente feito (ID 30611585), aduzindo que houve omissão na sentença 

no que tange ao arbitramento dos honorários dativos. Certificada a 

tempestividade, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Conheço 

dos embargos em razão da tempestividade. Prevê o art. 1022 do NCPC: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material” Analisando a sentença atacada, 

constato que assiste razão à Embargante, uma vez que a sentença 

proferida deixou de arbitrar os honorários pelos serviços prestados pelo 

advogado dativo. ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os presentes 

aclaratórios para o fim de retificar a sentença proferida no ID 30611585, 

devendo constar: “Em consonância com a Tabela da OAB/MT, 

observando-se o trabalho realizado e o momento processual do feito, bem 

assim, aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a 

favor do advogado nomeado à requerente, Dr. Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta (OAB/MT n.º 20613/A), a quantia de 4 URH’s a título de honorários 

advocatícios, e em favor do advogado nomeado ao requerido, Dr. Matheus 

Roos (OAB/MT n.º ), a quantia de 2 URH’s a título de honorários 

advocatícios.” No mais, persiste como está publicada. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Intimem-se. Porto Alegre do Norte/MT, 08 de abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000833-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI ANDRADE AGUIAR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000833-11.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CAMILA CARVALHO DOS SANTOS REU: SIDNEI ANDRADE 

AGUIAR Vistos, etc. Trata-se de ação de alimentos proposta por JÚLIO 

CÉSAR CARVALHO AGUIAR, representado por sua genitora, CAMILA 

CARVALHO DOS SANTOS, em face de SIDNEI CARVALHO AGUIAR, já 

qualificados nos autos. Em sede de liminar, foram fixados alimentos 

provisórios em 30% do salário mínimo (ID 16326459). Na sequência, foi 

designada audiência de conciliação para o dia 28/02/2019, sendo que o 

requerido, mesmo citado/intimado não compareceu à solenidade. Intimadas 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir (ID 

15393398), o requerido manteve-se inerte, e a requerente pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 23195325). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Primeiramente, considerando 

que o requerido mesmo tendo sido citado dos termos da presente ação, 

não apresentou contestação, decreto sua revelia nos termos do artigo 

344, do Código de Processo Civil. Dessa forma, passo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil. No caso em tela, vislumbra-se a comprovação do vínculo de 

parentesco entre as partes, conforme certidão de nascimento juntada aos 

autos – pai e filho. Documento esse que torna transparente o dever de 

alimentar do requerido, conforme expressa previsão legal. Essa, a regra 

prevista no art. 1.566 do novo Código Civil: Art. 1.566. São deveres de 

ambos os cônjuges: (…) IV - sustento, guarda e educação dos filhos. Não 

difere o mandamento previsto no art. 22 do ECA: Art. 22. Aos pais 

incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais. Observa-se, portanto, que a obrigação 

alimentícia dos pais decorre do poder familiar e é inerente ao direito 

natural. Com efeito, é mesmo instintiva a noção de que aos pais cabe a 

criação da prole O fundamento legal para o dever de prestar alimentos nas 

relações familiares consta do artigo 1.694, caput, do Código Civil. Os 

alimentos devem ser fixados dentro do binômio necessidade de quem os 

pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar, ou nos termos da lei “na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada” (art. 1.694, §1º, do CC). A necessidade alimentar do requerente 

nos parâmetros acima transcritos restou revelada pelo fato de o menor 

exigir despesas com alimentação, vestuário, saúde, lazer, dentre outros, 

além do que o requerido não demonstrou que o valor pleiteado está além 

das necessidades do menor, eis que, apesar de devidamente citado, o 

requerido não se manifestou nos autos. Em relação às possibilidades do 

alimentante, a parte autora não comprova o trabalho exercido por ele e 

nem sua renda fixa, de forma que não há como saber qual é a verdadeira 

condição financeira do requerido. Outrossim, o requerido citado para os 

termos da ação manteve-se silente, deixando de oferecer contestação. 

Inquestionável que a verba alimentar se configura como de extrema 

necessidade para o desenvolvimento vital do menor, sendo dever do 

requerido ajudar no custeio do filho. Assim, nos casos em que não está 

demonstrado o salário mensal do requerido, justo e possível é indexar os 

alimentos com base no salário-mínimo vigente. Sendo assim, em razão da 

ausência de maiores informações sobre os rendimentos do requerido, 

entendo por bem fixá-los em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente à época do pagamento, além de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, salário mínimo vigente à época do pagamento, 

valor razoável e proporcional, possibilitando o adimplemento pelo requerido 

e o não enriquecimento sem causa do alimentando. Por fim, anoto que os 

alimentos são fixados em caráter rebus sic stantibus, de modo que 

admissível sua revisão nos casos em que haja mudança nas 

necessidades de quem os percebe, ou nas possibilidades de quem os 

paga. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao 

pagamento de alimentos na importância de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente à época do pagamento, além de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias, a ser depositado até o dia 10 de 

cada mês na conta bancária que deverá ser fornecida pelo requerente. 

Sem custas e honorários. Ciência ao MPE. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Em consonância 

com a Tabela da OAB/MT, observando-se o trabalho realizado e o 

momento processual do feito, bem assim, aos ditames da 

proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a favor do advogado 

nomeado, Dr. Itiel Gomes Costa (OAB/MT n.º 21499/O), a quantia de 4 

URH’s a título de honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Porto Alegre do Norte – MT, 15 de abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000995-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000995-69.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): SONIA REGINA DA CUNHA RÉU: CONFRESA PREFEITURA 
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MUNICIPAL, FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CONFRESA Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do NCPC, ressalvando a possibilidade de revogação. 

Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 31 de outubro de 2019, às 15h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso). Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo 

será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 30 (trinta) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000763-91.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY BENTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000763-91.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para providenciar o recolhimento da 

diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de intimação, devendo as guias serem emitidas 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço do executado 

indicado nos autos. Porto Alegre do Norte, 15 de abril de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000481-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Despacho. Vistos, etc. Defiro o requerimento sob ID 30332526. Por 

conseguinte, expeça-se alvará judicial em nome do causídico da parte 

autora, observando-se os dados bancários declinados no aludido pleito. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 13 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002004-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. B. D. M. 0. (REQUERIDO)

 

Despacho. Vistos, etc. Intime-se a parte recorrida para que apresente as 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado o prazo, com ou 

sem a devida peça de defesa e, não sendo o caso de apelação adesiva, 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(art. 1.010, § 3º do CPC), com as nossas homenagens. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 13 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000328-49.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA APPOLINARIO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA BOECHAT OAB - RJ0152805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Despacho. Vistos. Verifica-se que na inicial não houve requerimento para 

a concessão de Assistência Judiciária Gratuita, bem como não se juntou o 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, apresentando comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da 

distribuição, conforme dispõe os artigos 290 e 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às Providências. 

Porto Alegre do Norte – MT, 16 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000645-47.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILSE NARA RAIESKI PEREIRA MONTIJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000645-47.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): NILSE NARA RAIESKI PEREIRA MONTIJO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 16 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000644-62.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VILA NOVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000644-62.2020.8.11.0059. 

AUTOR: PEDRO VILA NOVA REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, determino que seja procedida a 

citação da autarquia requerida, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo, quesitos e 

indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a 

parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, 

bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, 

desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução 

nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, 

fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos 

honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades 

que tornam imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos 

médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, 

etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que apenas com a 

promessa de elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de 

médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas 

partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, 

para comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a 

ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; Após, 

determino que se expeça ofício à Equipe Multidisciplinar do Juízo para que, 

em 30 (trinta) dias a contar da intimação, realize estudo psicossocial junto 

à residência da parte autora, constando-se como objeto do estudo a 

análise quanto à hipossuficiência financeira alegada, bem como deverão 

ser respondidos os quesitos eventualmente apresentados pelas partes. 

Elaborados os laudos e encartados aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de abril 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002052-25.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002052-25.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT EXECUTADO: RIBEIRO DOS 

SANTOS E CIA LTDA - ME Vistos. Cuida-se de Ação de Execução Fiscal 

promovida por MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT em face de RIBEIRO DOS 

SANTOS E CIA LTDA - ME. Após o regular andamento do feito, a 

Exequente informa a quitação do débito, requerendo a extinção do feito (ID 

30190270). É o relato. Decido. Pretendia a parte exequente o recebimento 

de débito tributário aludido na certidão de dívida ativa que acompanha a 

exordial. Após o regular andamento do feito, no ID 30190270, comunica a 

parte exequente a integral quitação do débito executado. Assim, pelo que 

se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos termos do art. 924, 

inciso II do NCPC. CONDENO o Executado ao pagamento das custas 

processuais, bem como de honorários advocatícios que FIXO em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. P.R.I. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da 

presente, feita as anotações necessárias, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte - MT, 08 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 3561-13.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ PINTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:OAB/MT 17.908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109730

 Diante da informação de cumprimento da r. sentença de forma voluntária, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre o petitório e comprovante de depósito judicial juntado na referência 

97, podendo informar os dados bancários para transferência do valor 

depositado judicialmente, bem como requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 98089 Nr: 1530-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 57022 Nr: 1592-94.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Alves Tenorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Machado U. Sobrinho - 

OAB:155.033, Luiz Carlos Ferreira - OAB:19.515 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos 

autos a 1ª instancia, para, querendo, manifestarem-se no feito no prazo 

de 05 dias, ficando cientes de que escorrido tal prazo os autos serao 

remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 78069 Nr: 1723-98.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edegar Ostermannn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Araguapraia Ltda, Joinvest 

Securitizadora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:5187-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão contida à referência 33, intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob risco de extinção destes autos, nos termos 

esculpidos no artigo 485, §1°, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 84615 Nr: 5864-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS, AAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Rogério de Souza 

Sant'Anna Pinheiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO DELGADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:26684/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista que as partes requeridas estavam sendo assistidas pela 

Defensoria Pública e que atualmente a instituição não possui mais sede 

nesta comarca, nomeio para o patrocínio da causa o Dr. Adão Delgado da 

Silva Júnior, inscrito sob o nº. 26684/0.

Proceda às alterações necessárias junto aos sistemas eletrônicos acerca 

dos dados patronais da parte autora.

Dito isto, intimem-se os requeridos para que, caso queiram, especifiquem 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias as provas que pretendem produzir, 

sob pena de preclusão.

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil.

Advirto que caberá ao advogado das partes informar ou intimar as 

testemunhas por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC.

Transcorrido o interstício temporal retro mencionado, volvam-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Porto Alegre do Norte/MT, 30 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 84615 Nr: 5864-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS, AAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Rogério de Souza 

Sant'Anna Pinheiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO DELGADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:26684/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado Dr. Adão Delgado da 

Silva Júnior, inscrito sob o nº. 26684/0, acerca de sua nomeação para 

assistir a parte requerida, devendo, no prazo de 30 dias manifestar-se 

acerca da aceitação do encargo e, em caso positivo, no mesmo prazo, 

deverá especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 116405 Nr: 3179-15.2019.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silveira das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de embargos à execução interpostos por SIMONE SILVEIRA DAS 

NEVES em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos 

autos.

A parte embargante pleiteou pedido de concessão de assistência 

judiciária, alegando que não dispõe de recursos financeiros para arcar 

com as custas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua 

família.

Pois bem.

Considerando que, para comprovação da hipossuficiência financeira, a 

embargante apresentou tão somente declaração prestada por procurador 

em seu nome, deixando de acostar aos autos declaração de imposto de 

renda, e/ou demais documentos que demonstra a dificuldade em arcar 

com as custas, bem como, que não consta nos autos qual a profissão 

desempenhada pela embargante, INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita.

Dessa forma, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

embargante comprove o pagamentos das aludidas custas processuais, 

sob risco de cancelamento da distribuição.

Proceda-se a Secretaria o cadastro do advogado da embargante no 

sistema, para recebimento das intimações.

Sobrevindo pagamento ou decorrido o prazo “in albis”, tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 116405 Nr: 3179-15.2019.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silveira das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o embargante acerca da decisão que 

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como intimá-lo 

para no prazo de 15 (quinze) diascomprovar o pagamentos das aludidas 

custas processuais, sob risco de cancelamento da distribuição.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000285-15.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA TEIXEIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão. Vistos. Trata-se de ação declaratória de desconstituição de 

débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido 

de antecipação de tutela ajuizada por Manoelina Teixeira Chaves contra 

Tony Comércio de Tabaco LTDA, ambos devidamente qualificados. Narra a 

exordial, em síntese, que em 30 de agosto de 2016 a requerente efetuou 

uma compra no valor de R$ 980,18 (novecentos e oitenta e dezoito 

centavos), parcelada em duas vezes a serem pagas à requerida. Ambas 

às parcelas foram pagas. Ocorre que, ainda sim, a requerida inseriu o 

nome da parte autora no Serasa, ato datado em 30/09/2016. Após 

inúmeras tentativas frustradas de resolver a pendência com a requerida, 

não viu outra alternativa, a não ser buscar auxílio ao Poder Judiciário, 

requerendo, liminarmente, a exclusão de seu nome junto ao cadastro de 

inadimplentes. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório essencial. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 
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de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. In casu, compreendo que o 

pedido liminar não merece prosperar, eis que traz aos autos documentos 

que não demonstram o perigo da demora. Veja bem, a inserção nominal da 

parte autora junto ao Serasa ocorreu em 30/09/2016. Com efeito, 

levando-se em conta a presente data, é possível perceber o transcurso 

de aproximadamente 04 (quatro) anos. A parte autora quedou-se silente 

por uma extensão temporal significativa, mostrando o seu desinteresse na 

resolução da questão. Outrossim, não demonstrou o risco de dano a 

ensejar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, com amparo 

no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Inverto o ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. Designo a realização do ato de 

conciliação, a ser materializado no dia 30 de julho de 2020, às 16h00min 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a requerida, nos 

termos do art. 246, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se as 

partes para comparecerem à audiência de conciliação, sessão aprazada, 

advertindo-a que a ausência injustificada será reputada como ato 

atentatório à dignidade da justiça, consoante art. 334 do Código de 

Processo Civil. Advirto que, não havendo acordo inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias da audiência de conciliação/mediação para o requerido 

oferecer contestação (artigos 335, I, e 336 do CPC), sob pena de revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344, CPC). 

Havendo celebração de acordo durante o ato conciliatório, façam os autos 

conclusos para a homologação. Inexistindo pactuações e escoado o 

prazo legal para o requerido se defender, intime-se a parte requerente 

para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça impugnação. Por fim, 

vislumbro que a parte autora requereu a concessão dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, contudo, deixou de trazer aos autos, 

documentos hábeis a demonstrar sua condição de hipossuficiente. Com 

efeito, marchando esta demanda no rito consagrado pela Lei n.º 

9.099/1995, dispensadas estão às custas até que se finde a via cognitiva, 

conforme dicção do art. 54. Assim, caso tenha interesse nas aludidas 

benesses na hipótese de interposição recursal, demonstre nos autos sua 

hipossuficiência no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se. Observadas as diligências 

supras, volvam-me os autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 16 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000706-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VALTER DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000706-73.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADILSON VALTER DA CUNHA REQUERIDO: OI S/A Aqui se 

tem ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de antecipação 

de tutela em caráter de urgência, proposta por ADILSON VALTER DA 

CUNHA em face de OI S/A. O requerente aduziu utilizar os serviços de 

telefonia prestados pela ré, contudo, sustentou que desconhece a 

cobrança referente à linha telefônica (66) 98467-0006, eis que não 

utilizaria este número. Diante de tais asserções, o requerente pugnou pela 

concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado à ré que 

promova o cancelamento da indigitada linha telefônica e para que seja 

realizado o reestabelecimento da linha de número (66) 98442-0749. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, defiro ao 

requerente os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 

e seguintes do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, analisando 

minuciosamente o caderno processual, verifica-se que o requerente não 

demonstrou ter solicitado junto à ré o cancelamento dos serviços, bem 

como a suspensão de cobrança dos serviços relativos à linha 66) 

98467-0006. Ademais disso, inexiste nos autos qualquer demonstração 

que conduza à conclusão de que o requerente não utiliza os serviços 

prestados pela linha mencionada. Nesta senda, vislumbra-se, ao menos 

nesta análise de cognição sumária, a inexistência dos requisitos 

autorizadores para a concessão da liminar pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de 

nova análise. De outro norte, designo audiência de conciliação, nos termos 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, para o dia 25 de setembro de 

2018, às 14h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e 

intime-se o demandado para comparecer à audiência designada. Frise que 

a citação e intimação do requerido deverá ocorrer até dia 24 de agosto de 

2018. Consigne-se que em não havendo conciliação, o prazo para 

contestação fluirá a partir da data da efetiva realização da audiência. 

Intime-se a requerente na pessoa de seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 08 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-93.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BATISTA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000101-93.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANA BATISTA SOARES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Sentença Vistos, etc. Trata-se de ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade, proposta por ANA 

BATISTA SOARES em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS. Narra a inicial, em síntese, que a autora trabalhou a maior parte de 

sua vida na zona rural. Asseverou que em 2017 dirigiu-se à uma agência 

do INSS para requerer o benefício de aposentadoria por idade rural, no 

entanto, equivocadamente foi concedido o benefício assistencial LOAS. 

Entende que encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão 

do benefício pleiteado. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

instrução e julgamento. Regularmente citada, a autarquia requerida 

quedou-se inerte. Na audiência de instrução foram ouvidas duas 

testemunhas da requerente. Após, a advogada da parte autora 

apresentou alegações finais remissivas. Já a autarquia requerida, 

devidamente intimada, deixou de comparecer, restando prejudicada a 

apresentação de seus memorias. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que, apesar de regularmente citada, a autarquia 

requerida quedou-se silente. Diante disso, decreto-lhe a revelia, contudo, 

deixo de aplicar os efeitos que lhe são inerentes, qual seja a confissão 

ficta, uma vez que contra a Fazenda Pública a revelia não opera seus 

efeitos (art. 345, II, Código de Processo Civil) Pois bem. Trata-se de ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade. Os requisitos para 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

encontram-se estampados, principalmente, no art. 48 da lei 8.213/91, 

senão vejamos: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste 

artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. Observa-se, portanto, para que o autor tenha o direito ao 

benefício previdenciário deve comprovar a idade mínima de 55 (cinquenta 

e cinco) anos e apresentar questões fáticas que deixam claro que ela 

exerceu atividades na condição de ruralista em regime de economia 

familiar no período citado. Do requisito idade. A autora nasceu em 

01/01/1952, conforme documentos pessoais juntados. Nesse sentido é 

nítido que ela atingiu a idade mínima para aposentar-se. Assim, resta agora 

analisar se a autora demonstrou por início de prova material, juntamente 

com prova testemunhal, o efetivo exercício de atividade rural pelo prazo 
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legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 8.213/91, imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício. Do requisito comprovação do prazo de 

carência do exercício efetivo de atividade rural. Nesse tema, em 

atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, apresentou como 

início de prova material: Certidão de Óbito de seu cônjuge, onde consta a 

profissão deste como lavrador; Certidões de nascimento dos filhos da 

autora, onde consta a profissão de seu cônjuge como lavrador; 

Declaração do Sr. José de Castro Aguiar de que a autora laborou com seu 

esposo em sua propriedade; Certidão do INCRA de que a autora é 

ocupante de assentamento desde 1990; comprovante de endereço e 

decisão do indeferimento administrativo da aposentadoria. Pelo 

entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes para 

configurar como início de prova material de que a autora exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos 

exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do 

trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não são 

registrados e ficam impossibilitados de apresentarem prova escrita do 

período trabalhado. Esse é, também, o posicionamento da Jurisprudência: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A 

TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. 

REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO DE 

SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. - A 

legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 60 

anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 

aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 

casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas.(TRF-5 - 

AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador Federal 

Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - Página: 

330 - Nº: 91 - Ano: 2008) A respeito do assunto, a Turma de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou o enunciado 14: 

“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício”. Ademais, in casu, a comprovação do tempo de 

serviço na zona rural foi corroborada satisfatoriamente pela oitiva das 

testemunhas, produzidas em audiência de instrução e julgamento. Em sua 

oitiva, a testemunha Alonso Moreira Ferreira, afirmou que conhece a parte 

autora há mais de 30 anos e que ela já trabalhava na roça com seu 

marido; que hoje em dia ela não trabalha mais e seu marido já é falecido; 

que o esposo da autora não foi aposentado; que a autora trabalhou em 

diversas fazendas da região, além de ter uma posse desde os anos 1980, 

assentado pelo INCRA; que, ainda hoje, a autora está no referido 

assentamento; que nunca viu a autora e seu esposo trabalharem na 

cidade, somente na roça; que a autora plantava arroz, mandioca, milho, 

criava porco, somente para a subsistência da família. A testemunha 

Joelmo Pereira Luz afirmou que conhece a autora há cerca de 30 anos; 

que ela sempre trabalhou na roça juntamente com seu esposo; que 

plantava e criava alguns animais para sustento da família; que a autora já 

trabalhou em fazendas plantando e colhendo; que é vizinho da autora há 

cerca de 07 anos; que o esposo da autora tinha uma terra assentada pelo 

INCRA, onde trabalhavam para a subsistência própria; que o trabalho 

sempre foi braçal e não possuíam maquinário, e que nunca trabalhou na 

cidade. Logo, referidos depoimentos em conjunto com o início de prova 

material comprovam o labor rural por período de tempo superior ao da 

carência exigida, ou seja, por mais de 15 (quinze) anos. No que se refere 

à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da atividade rurícola, 

é oportuno registrar que na sistemática do Código de Processo Civil a 

prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras provas, conforme 

estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a confirmação e o 

esclarecimento da prova material juntada. Desse modo, comprovado o 

exercício da atividade rural em regime familiar, entendo que o pedido de 

aposentadoria por idade rural formulado na inicial deve ser acolhido a fim 

de se reconhecer a qualidade de segurado especial e manter essa 

qualidade independentemente do recolhimento completo das contribuições 

(artigos 11 e 143 da Lei 8213/91). Assim, considerando as explanações 

supra, cumpre declarar a autora segurada especial e conceder a ela o 

benefício da Aposentadoria Rural por Idade, consoante prevê a legislação 

pertinente, nos moldes assinalados no dispositivo desta sentença. 

DECIDO. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade à autora ANA BATISTA SOARES, em consequência, julgo extinto 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento 

administrativo do benefício (20/01/2017). Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, no prazo de 30 (trinta) dias, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando. Ainda quando as 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 

mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar 

da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009). A correção monetária e os juros devem incidir na forma do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. ISENTA a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 16 de abril de 2020. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 111391 Nr: 8956-15.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Willian Holanda Silva, Fabio Monteiro 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT, NELTON SCHWINGEL - OAB:31314

 Impulsiono os autos intimando a defesa dos réus para apresentar 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125023 Nr: 517-44.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz da Silva, João Batista Americo 

Maranhão, Lindomar Farias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Vistos.

1. O réu Lindomar Farias da Silva foi denunciado como incurso nas penas 

art.157, §3º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, e na forma 

da Lei n. 8.072/90 , e não sendo possível a citação pessoal, os mesmos 

foram citados por edital .

Atento ao que determina o art. 366 do CPP SUSPENDO O PROCESSO e o 

curso do prazo prescricional, grafando que pacifico está na 

Jurisprudência dos Tribunais de Justiça, bem como tem sido o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a suspensão do 

processo, nos termos do art. 366 do CPP, deve se regular pelo prazo 

prescricional regulado pelo art. 109 do Código Penal, com base na pena 

máxima prevista ao crime.

2. Oficie-se a Secretaria de Segurança Pública, solicitando informações se 

os réus encontram-se presos em alguma unidade prisional do Estado.

Após o retorno do ofício, sendo a resposta negativa, ou decorrendo o 

prazo de 90 dias sem resposta, arquive-se o feito provisoriamente, com 

baixa no relatório estatístico, sem prejuízo do prosseguimento do feito em 

caso de comparecimento dos acusados.

Ademais, nos termos do art. 109, I, do CP, após Abril de 2040, 

retornem-me os autos conclusos para deliberação.

Determino, ainda o desmembramento do réu Lindomar Farias da Silva até 

ocorrer o cumprimento de prisão preventiva decretada nos autos em 

apenso.

Haja vista o informado pelo Acusado JOSÉ LUIZ DA SILVA e JOÃO 

BATISTA AMÉRICO MARANHÃO que não possui condições para contratar 

Advogado, e tendo em vista que o advogado constituído no processo foi 

intimado e permaneceu inerte, bem como a inexistência de Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio o D. Advogado Matheus Roos , 

OAB/MT 19739/O, para patrocinar a defesa do Acusado.

Registrando que, os honorários serão arbitrados ao final do processo.

Notifique-se o MPE.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 126022 Nr: 1107-21.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Hudson Rodrigues Mendes, Ivanilson 

da Silva Lima, Jose Ferreira Ribeiro Neto, Maisa Costa Marques, Lidiane do 

Socorro Silvane dos Santos, Tulio Gomes Jorge, Ronildo Francisco da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT, JESSYCA VILELA GUIMARÃES - 

OAB:27266/O, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, SAMUEL 

GOMES MACHADO DE SOUZA - OAB:23379/O

 (...) )Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do Acusado não 

afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, 

considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se 

mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no 

constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, 

ambos do Código de Processo Penal.Isto posto, com arrimo nestes 

fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado Jose 

F e r r e i r a  R i b e i r o  N e t o  . P r o c e d a - s e  a s  i n t i m a ç õ e s 

necessárias.Cientifique-se o Ministério Público e as Defesas.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 123904 Nr: 7474-95.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Carvalho da Silva, Naiara Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

do Requerente/Acusado ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA.Proceda-se 

as intimações necessárias.Cientifique-se o Ministério Público e as 

Defesas.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 120845 Nr: 5689-98.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Soair de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Assim, com a informação de que o Acusado possui doença cardíaca, e 

tendo residência certa na presente Comarca (conforme informações 

extraídas do sistema SEEU), não verifico qualquer situação 

EXCEPCIONALÍSSIMA a impedir a substituição da segregação provisória 

pela prisão domiciliar, em que pese os argumentos anteriormente 

levantados (ref. 93), pois, ao menos por ora, é a medida mais sensata, 

considerando a situação alarmante que o País atravessa e o evidente 

perigo de contaminação.

 Nessa esteira, com o fim de zelar pela saúde dos detentos desta 

Comarca, os encarcerados que possuem doenças que poderiam ser 

agravadas pelo contágio com COVID-19, como é o caso do presente 

Acusado, com as referidas Recomendações/Portarias, passaram a fazer 

jus à substituição de sua segregação cautelar em prisão domiciliar.

 Ante o exposto, DETERMINO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DA 

SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA 

JÚNIOR por prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso II, do Código 

de Processo Penal.

Para tanto, deverá o Acusado permanecer em sua residência até a 

superveniência de decisão que modifique o atual estado de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), devendo solicitar, 

previamente, autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de 

sua residência, sob pena de revogação do benefício (artigo 317, do 

Código de Processo Penal).

 A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO E ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo ser, o Acusado, colocado imediatamente em 

liberdade, salvo se o mesmo não deva permanecer recluso por outro 

motivo.

Comarca de Porto Esperidião

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-57.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000697-57.2019.8.11.0098. REQUERENTE: GENIVALDO MEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Inicialmente, cumpre destacar que, a despeito da designação automática 

do sistema da solenidade de conciliação, é cediço que o Estado de Mato 

Grosso não detém interesse em transacionar, consoante outros casos 

análogos, aliado ainda ao fato de que a autora também já manifestou o 

desinteresse na exordial, motivo elo qual DETERMINO o cancelamento da 

solenidade. Preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 
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junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. CITE-SE a parte demandada 

para responder à ação no prazo legal, ou ratificar a contestação já 

apresentada nos autos. Após, À autora para querendo apresentar 

impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do NCPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-22.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PRATA PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Inês Eva da 

Silva Bergamasco requerendo anulação da sentença em razão de esta ter 

sido prolatada eivada de omissão, pois sem observância da petição de 

mov. 30. Dispõe o artigo 1.022, II do Código de Processo Civil que cabem 

Embargos de Declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre 

a qual o juiz devesse se manifestar de ofício ou a requerimento. 

Ressalte-se que não só a omissão, contradição e obscuridade rendem 

ensejo à interposição de embargos de declaração, sendo certo que a 

correção de erro material, embora não conste do elenco do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, também é admissível em sede de declaratórios. 

Assim sendo, cabíveis são os presentes embargos de declaração. A 

sentença proferida foi omissa no que tange à apreciação do pedido de 

Gratuidade de Justiça. Observo que houve declaração da parte no sentido 

de afirmar que não possui condições de arcar com as despesas 

processuais, nos termos da Lei 1.060/50. Desta feita, nos moldes do que 

determina o referido diploma legislativo, defiro o pedido de gratuidade de 

justiça, em razão da declaração de hipossuficiência da parte. Posto isso, 

julgo procedentes os embargos de declaração interpostos para suprir a 

referida omissão, constando na sentença proferida (Id 5300875) a análise 

do pedido de Gratuidade de Justiça, acolhendo-o pelos motivos acima 

relatados, e mantendo a sentença pelos fundamentos nela expostos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 12 de maio de 2017. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-02.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILCE NARDELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

8010018-02.2016.8.11.0098 Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória 

proposta por Evanilce Nardeli dos Santos em desfavor de Via Verjo S/A e 

Sony Brasil Ltda. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existem preliminares suscitadas. Enfrento-as. Afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva, tendo em vista que se trata de fabricante, o qual 

integra a cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade passiva para 

responder pelo vício do produto ainda que o comerciante seja conhecido. 

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAL. FATO DO PRODUTO. IMPRESSORA 

MULTIFUNCIONAL. PRODUTO QUE NUNCA FUNCIONOU 

ADEQUADAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE E 

DO FORNECEDOR. CDC. APLICÁVEL. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. 

EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 

DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra a sentença de procedência de ação cominatória de 

restituição de valores cumulada com reparação de danos materiais e 

moral, decorrentes da compra de impressora multifuncional, que 

apresentou defeito e não foi solucionado. Consoante a exordial, o 

requerente adquiriu uma impressora multifuncional junto à requerida, 

passando a apresentar, porém, reiteradamente, defeitos técnicos, que não 

foram solucionados. Relatou o autor que, após inúmeras tentativas 

frustradas de solucionar o problema, amistosamente, através da troca do 

produto, ou, então, da devolução do valor despendido, viu-se na iminência 

de terceirizar os serviços de impressão, afim de não perder a clientela, 

fato este que aniquilou seu lucro e ensejou a interposição da presente 

demanda. PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - 

Tratando-se de empresa individual, o autor, na condição de titular, está 

legitimado à ação, ainda que a compra do produto tenha sido efetuada em 

nome da pessoa jurídica. Da mesma forma, a empresa que comercializou o 

produto alegadamente defeituoso, possui legitimidade para compor o polo 

passivo da lide. A hipótese narrada pelo autor trata-se de vício no produto, 

ou seja, aquele decorrente por seu mau funcionamento, de forma a incidir 

o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível afastar 

a solidariedade entre o fabricante e o comerciante. APLICABILIDADE DO 

CDC - Reconhecida a hipossuficiência da empresa autora (firma 

individual), frente ao potencial econômico das demandadas, que detém o 

conhecimento técnico do produto ora em discussão. Desta forma, possível 

a aplicação da legislação protetiva a favor da parte autora que, mesmo 

utilizando o bem de consumo na sua atividade profissional, demonstra 

vulnerabilidade perante o fornecedor de bens e serviços. VÍCIO DO 

PRODUTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - Consoante o disposto no 

artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante do produto 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 

fabricação e montagem de seus produtos. Os fornecedores de produtos 

de consumo duráveis ou não duráveis, por sua vez, respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam, consoante dispõe o artigo 18 

do Diploma Consumerista. Portanto, tratando-se de acidente de consumo 

em que a responsabilidade é pelo fato do produto, ou seja, objetiva, a 

inversão ocorre ope legis (art. 12, § 3º do CDC), dispensando expresso 

deferimento judicial. Em sendo objetiva a responsabilidade das empresas 

rés e invertido o ônus probatório, caberia às demandadas comprovar que 

os problemas apresentados pelo produto adquirido pela parte autora, que 

impediu o seu correto funcionamento, decorreram de culpa exclusiva da 

empresa consumidora ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiram. 

As alegações de que o produto não possuía qualquer defeito e que os 

problemas foram ocasionados em razão da utilização inadequada do 

equipamento, não foram sequer minimamente comprovadas. Reconhecida 

a responsabilidade das requeridas. Em não sendo o vício sanado no prazo 

de 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia 

paga, nos termos do artigo 18, §1º, inc. II, do Estatuto Consumerista, sem 

qualquer desconto pelo tempo de uso. DANO MORAL - A situação narrada 

nos autos equipara-se a descumprimento de contrato e, nesse ponto, não 

é caso de repercussão na esfera moral daquele que se diz lesado. Dano 

moral não caracterizado. Com a reforma da sentença, resta alterada a 

sucumbência e prejudicado o pleito de redução da verba honorária. 

APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 

70065335028, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 06/04/2017) 

Passo à análise do mérito. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora comprovou ter adquirido 1 (um) 

Aparelho Celular SONY XPERIA E3 BC CAM, junto à primeira empresa 

requerida, pagando por ele 12 (doze) parcelas R$ 79,70 (setenta e nove 
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reais e setenta centavos). Alega que o referido produto apresentou 

problemas, que procurou a 1ª requerida e foi orientada em enviar o 

produto para 2ª requerida, e que o fez no dia 01/12/2015, conforme 

documento em anexo. Alega que apenas recebeu o aparelho mais de 3 

(três) meses depois do envio, e que o produto retornou sem uma de suas 

peças (essencial para proteção e estética) e apresentando os mesmos 

problemas. Compulsando os autos verifico que o valor despendido pela 

reclamante foi no total de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove 

reais) - conforme Nota Fiscal em anexo (Danfe 000017168 - emitida por 

Via Varejo S/A), e que as reclamadas não repararam o vício no produto ou 

restituíram seu valor. No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que, no caso, a parte autora tem tentado, sem sucesso, obter a 

reparação do produto adquirido para que possa usá-lo para os fins a que 

se destina. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte autora em razão da 

falha na prestação do serviço efetivado pela parte ré, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação das reclamadas ao pagamento da 

importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o abalo moral experimentado pela parte autora, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a parte ré a agir com a negligência que restou demonstrada 

nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o exposto JULGO 

PROCEDENTE, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo 

Civil,o pedido para: a) CONDENAR as reclamadas a pagar à parte autora a 

importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação válida e correção monetária a partir desta data, nos moldes da 

súmula 362 do STJ. b) CONDENAR as reclamadas para que restituam à 

parte autora o valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Defiro o benefício da justiça gratuita, nos 

termos da Lei n.º 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Porto Esperidião/MT, 26 de abril de 2017. Lílian Bartolazzi 

Laurindo Juíza Substituta

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-31.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

EGON WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA OAB - MT10965/B 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento, a título de indenização, dos valores 

referentes ao período aquisitivo das férias não gozadas de 19/02/2008 a 

18/02/2009 e 19/02/2009 a 18/02/2010, devendo ser adotado como base 

de cálculo remuneração recebida pelo autor no momento imediatamente 

anterior ao de sua passagem para a inatividade, por simples cálculo 

aritmético. Reconheço a natureza alimentar do crédito. Destaco a não 

incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos em razão da 

indenização de férias não usufruída. Nos termos do art. 86, do CPC, 

havendo sucumbência recíproca, cada parte sucumbente arcará com 50% 

(cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. Fixo os 

honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC devendo este montante ser dividido na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para o patrono da parte autora e 

50% (cinquenta por cento) para o do requerido, incidindo sobre os 

honorários sucumbenciais correção monetária a partir desta data e juros 

moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000782-97.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

Vistos. Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil. Considerando-se que constam dos autos elementos a 

justificar a alegação de insuficiência de recursos, em consonância com o 

artigo 98 do Código de Processo Civil, CONCEDO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte demandante. Anote-se. A eventual 

concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei nº 

12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética). Assim, 

considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro público, bem 

como a concreta possibilidade de irreversibilidade da decisão, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Em face do Convênio firmado entre o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso/AGU, cite-se a autarquia requerida, mediante remessa dos 

autos via postal, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção 

os art. 285 e art. 319, ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência 

de conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000844-40.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BECKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Vistos. Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que 

esta não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira. Isto porque pouco importa a 
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afirmação da parte na inicial de que não está em condições de arcar com 

as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, posto que os 

benefícios da assistência judiciária não devem ser concedidos de forma 

generalizada, é preciso que os requerentes demonstrem ser efetivamente 

desprovidos de recursos econômico-financeiros, sob pena de 

desvirtuamento do instituto e do propósito da lei. No caso, afastada a 

presunção de pobreza pelos indícios constantes dos autos, 

observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação 

de advogado particular, a parte interessada não trouxe documentos 

suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, 

despesas processuais e sucumbência. É importante observar que, mesmo 

a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de renda 

limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a 

parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras 

que sirvam de complementação. Cumpre ressaltar que quando se concede 

o benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços 

judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são 

graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira 

indiscriminada, sem maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao 

pedir e ao deferir os benefícios. Ademais, o Colendo STJ possui 

entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do CPC é relativa, senão 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA 

PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Deste modo, INDEFIRO a 

gratuidade de justiça requerida pela parte autora. Outrossim, pelas 

mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do 

recolhimento das custas judiciais, conforme enuncia a CNGC. Intime-se a 

parte requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo de 10 

(dez) dias, demonstrar nos autos o recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000824-49.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROTA NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DUARTE DOS REIS (REU)

 

Vistos. O contrato de compra e venda com reserva de domínio é um 

contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra 

a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato. Em tais contratos, a mora decorre do simples 

vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige que o credor 

demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor. Assim, o 

credor deverá fazer a notificação extrajudicial do devedor de que este se 

encontra em débito, comprovando, assim, a mora. Essa notificação é 

indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e 

apreensão. A propósito, a comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da Súmula do 

STJ). Na espécie, verifico que A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FOI 

ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, razão pela qual a mora não está 

devidamente comprovada, o que impede a concessão do pedido liminar. 

Portanto, faculto à parte autora a EMENDA da petição inicial, no prazo 

legal, para que comprove a mora da parte ré, juntando comprovante válido 

de notificação extrajudicial, protesto do título ou notificação extrajudicial 

feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no 

endereço do domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação 

pessoal (STJ. 3ª Turma. AgRg no AREsp 418.617/RS, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, julgado em 06/02/2014). Aguarde-se em cartório a manifestação da 

parte, certificando-se. Após, conclusos para apreciação do pedido liminar 

ou extinção do feito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000854-84.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE JESUS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Vistos. Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que 

esta não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira. Isto porque pouco importa a 

afirmação da parte na inicial de que não está em condições de arcar com 

as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, posto que os 

benefícios da assistência judiciária não devem ser concedidos de forma 

generalizada, é preciso que os requerentes demonstrem ser efetivamente 

desprovidos de recursos econômico-financeiros, sob pena de 

desvirtuamento do instituto e do propósito da lei. No caso, afastada a 

presunção de pobreza pelos indícios constantes dos autos, 

observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação 

de advogado particular, a parte interessada não trouxe documentos 

suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, 

despesas processuais e sucumbência. É importante observar que, mesmo 

a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de renda 

limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a 

parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras 

que sirvam de complementação. Cumpre ressaltar que quando se concede 

o benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços 

judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são 

graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira 

indiscriminada, sem maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao 

pedir e ao deferir os benefícios. Ademais, o Colendo STJ possui 

entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do CPC é relativa, senão 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA 

PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Deste modo, INDEFIRO a 

gratuidade de justiça requerida pela parte autora. Outrossim, pelas 

mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do 

recolhimento das custas judiciais, conforme enuncia a CNGC. Intime-se a 

parte requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo de 10 

(dez) dias, demonstrar nos autos o recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-58.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação, penhora e avaliação (03 atos a serem cumpridos pela Oficial de 

Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-24.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento do valor da diligência mediante emissão de 

guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do 

mandado de Execução. Informo ainda que foi recolhido o valor de um ato, 

sendo que são três atos a serem realizados pela Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-75.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO(A))

JOEL CRISTIANO GRAEBIN OAB - RS42855 (ADVOGADO(A))

XAIANE CORADIN OAB - RS98855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN FERNANDO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Proceda-se a Secretaria com as conferências determinadas no 

artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando 

as providências que se fizerem necessárias. Com fundamento nos arts. 

6º e 10º do CPC, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. O silêncio ou 

o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Com relação aos argumentos jurídicos trazidos 

pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, 

presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e 

cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. 

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) 

e do C. STJ (AgRg no REsp nº 1376551/RS). Por fim, registro que existindo 

a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja processado 

nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo as partes, na 

mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na designação de 

audiência para a realização de autocomposição ou apresentar proposta 

escrita de acordo, na forma do artigo 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Int.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000160-81.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

Vigor Agro Ltda (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLICE MARIA STAUB KUHN (REQUERIDO)

ROMILDO LUIS KUHN (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando-se que a parte autora é atual depositária dos bens 

arrestados nestes autos, determino a expedição de mandado de remoção 

imediata dos grãos arrestados, consignando-se multa fixa de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de 

majoração, observando-se as decisões proferidas nestes autos e nos 

embargos de terceiro apensados. Cumpra-se, com urgência.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40046 Nr: 462-69.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGNALDO FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 Nos termos da Legislação vigente impulsiono o presente feito para intimar 

o Advogado do Réu via Dje para intima-lo da Sentença bem como que 

apresente Recurso de Apelação, observado que o Réu manifestou desejo 

em recorrer na Certidão em Ref: 63.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-06.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000316-06.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:BRUNA MAIA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 14/08/2020 Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 

6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . 15 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000556-92.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA MUNDO ENCANTADO LTDA - ME (EXEQUENTE)

ALDACIR FAVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARAIELY PERES LOBO (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000556-92.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:LOJA MUNDO 

ENCANTADO LTDA - ME e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: NARAIELY PERES 

LOBO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, dar ciência à parte autora do 

regular trâmite processual. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: , no 

endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, 

QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-29.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RABELO NETO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UGLEMISON CERGIO MATEUS SILVA OAB - GO44603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PONTO CERTO EIRELI (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000502-29.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:JOSE RABELO 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA POLO PASSIVO: SUPERMERCADO PONTO CERTO EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

cientificá-lo do regular trâmite processual. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 

E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-57.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GOBBI (INTERESSADO)

IRMA BRIDA GOBBI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000720-57.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:ARI GOBBI e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO 

POLO PASSIVO: DIRETOR DA ENERGISA MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 14/08/2020 Hora: 17:00 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 

6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . 16 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-83.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SILVEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL NARDAO OAB - MT17560/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

1000005-83.2017.8.11.0080. REQUERENTE: DAVI SILVEIRA BORGES 

REQUERIDO: ROTA NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. 

Proceda-se à atualização no sistema PJE para que faça constar 

"cumprimento de sentença". Intime-se a parte devedora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa 

de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Após o 

transcurso do prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou 

decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) 

dias, eventualmente indicando bens à penhora. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante 

o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-52.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J COELHO MODA MASCULINA EIRELI - ME (REQUERIDO)

GUILHERME COELHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000688-52.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:JOAO VITOR 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: GUILHERME COELHO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA CD, 

S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 

78643-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-75.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SILVA VIEIRA 04500525165 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIMA MENDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000777-75.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:GABRIELA 

SILVA VIEIRA 04500525165 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA 

SILVA GOMES POLO PASSIVO: VIVIANE LIMA MENDES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 21/08/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 

6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . 16 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010007-27.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SAUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT18587/O (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

8010007-27.2016.8.11.0080. REQUERENTE: LEANDRO SAUER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Proceda-se à atualização no sistema PJE para que faça 

constar "cumprimento de sentença". Intime-se a parte devedora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, sob pena de ser 

acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil. Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso a 

parte devedora se mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, 

aplico-lhe a multa de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias, eventualmente indicando bens à penhora. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos 

termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, todos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-51.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA DE SOUZA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010040-51.2015.8.11.0080 REQUERENTE: NALVA DE SOUZA XAVIER 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte autora, pessoalmente, da 

sentença para requerer o cumprimento de obrigação de pagar. Caso não 

encontrada, arquivem-se, imediatamente. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-06.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA PROCESSO n. 

1000316-06.2019.8.11.0080 Valor da causa: R$ 19.139,39 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

BRUNA MAIA DA SILVA Endereço: AV LESTE, 0, KIT NETE 06 QD 01 LT 

01, S. INDUSTRIAL, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 DESTINATÁRIO: Senhor(a) 

REQUERIDO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de conciliação Data: 14/08/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, 

QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo 

ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-45.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELI SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Processo: 1000610-45.2019.8.11.0052. Requerente: ELI SILVA 

DE OLIVEIRA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade de segurado especial (rural), proposta por ELI 

SILVA DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos. A parte requerente apresentou documentos 

comprobatórios de início de atividade rural junto com a inicial. Asseverou, 

na petição inicial, ter postulado administrativamente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade de segurado especial (rural) em 

26/09/2018, pleito esse indeferido pela parte requerida, sob a justificativa 

de falta de comprovação de atividade rural. Recebida a inicial, este juízo 

deferiu a antecipação de tutela requerida, bem como determinou a citação 

da requerida. A parte requerida, na contestação, não diz nada relacionado 

ao autor, apenas reúne comentários à legislação previdenciária e, ao final, 

pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Realizada a 

audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas. É o relatório. 2. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A previsão da aposentadoria por idade para os 

segurados especiais A aposentadoria por idade para aqueles que se 

dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 

8.213/1991, que estabelece: Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1º. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto 

no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora 

Inicialmente, verifica-se que o autor tinha 61 (sessenta e um) anos de 

idade na data da propositura da ação, restando preenchido o requisito da 

idade mínima nos termos do art. 48, § 1º, da Lei 8.213/91, conforme 

documentos pessoais anexos. Passa-se a analisar a qualidade de 

segurada do autor. A Lei 8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 

3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente 

testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são 

os enunciados de Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

Súmula 149 do Tribunal de Justiça, vejamos: Súmula 27, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região. Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural. Súmula 149, do Tribunal de Justiça. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o requerente acostou 

aos autos cópia da Escritura de Divórcio Consensual, do ano de 2012, 

onde consta que sua profissão era ruralista, bem como menciona a 
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partilha de terras rurais. Apresentou Escritura Pública de Compra e Venda 

de imóvel rural, datadas de 13/08/1985. Além disso, acostou três 

matrículas de imóveis rurais, sendo elas: 2.416, lote de terras rurais com a 

área de 33,88ha; 2.417, lote de terras rurais com a área de 30,00ha; e 

2.447, lote de terras rurais com a área de 6,7758ha, registradas no CRI 

desta Comarca no ano de 2011. Em audiência de instrução realizada em 

14/02/2020, inquiriram-se as testemunhas Romildo Del Santos e Edmar de 

Souza Aleixo, ambas firmes em relatar a trajetória do requerente na 

condição de trabalhador rural em regime da economia familiar. A primeira 

testemunha, Romildo Del Santos, declarou conhecer o requerente desde o 

ano de 1981 morando na zona rural, relatou que na propriedade rural do 

autor há cultivo de mandioca, banana e algumas frutas. Ao ser indagado a 

testemunha afirmou que ELI tira leite com auxilio de ordenha, sem ajuda de 

empregados, e que o leite é vendido ao laticínio em regime da economia 

familiar. A segunda testemunha, Edmar de Souza Aleixo, declarou ser 

vizinho do requerente desde o ano de 1985, mas se conhecem há mais de 

30 anos. Ainda, informou que o autor possui em seu sítio vacas de leite, 

galinhas e porcos, para a subsistência familiar, e não possui empregado, 

uma vez que é auxiliado no trabalho pela esposa e pelo filho. Sobre a 

amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em processos 

dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, 

inclusive com exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de 

controvérsias. Veja-se: [...] 1. A Primeira Seção do STJ fixou, no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado. (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). Portanto, 

o início de prova material juntado aos autos pelo autor foi completado pela 

prova oral colhida em audiência, os quais demonstram que a parte autora 

desempenha atividades rurais pelo período exigido para a concessão do 

benefício. O regime de economia familiar O regime de economia familiar, 

para efeitos de reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema 

de trabalho de mútua assistência e mútua dependência em que todos os 

membros da família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. 

Em razão disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no 

sentido de que as provas em relação à condição de segurando especial 

de um membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos 

demais membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por 

todos os demais julgados existentes: Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.” (STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer à parte autora a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não há necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: [...] 1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.” (STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Decadência “Vale ressaltar que não 

há decadência do direito ao benefício, já que o caput do artigo 103 da Lei 

8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato concessório, isto é, de 

benefício já em manutenção. Daí decorre que o segurado pode, a qualquer 

tempo, requerer, judicial ou administrativamente, benefício cujo direito 

tenha sido adquirido a bem mais de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de 

Direito Previdenciário – teoria e questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 

2011, p. 537). Considerando estas fundamentações, não há falar em 

decadência do direito aqui discutido. Prescrição De acordo com o disposto 

no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, 

considerando que o pedido na esfera administrativa foi apresentado em 

26/09/2018, quando o autor já preenchia os requisitos legais para 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de 

segurado especial (rural), há que se considerar o direito à percepção das 

parcelas a receber pelo autor. 3. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da parte autora à aposentadoria rural 

por idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde relativas 

ao benefício devidas desde o requerimento administrativo, observada a 

prescrição supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário, compensando-se os valores 

eventualmente pagos a título de benefício previdenciário. Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês 

até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros 

aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta 

Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016) Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno a Autarquia Federal a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré a pagar à 

parte autora o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e 

que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) 
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salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado e feito as anotações de estilo, arquivem-se com baixa. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000381-22.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR VIEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

ROGERIO KAFLER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 10 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do mandado expedido nos autos em epígrafe. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante de pagamento. Rio 

Branco/MT, 16/04/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-40.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar acerca do Recurso de 

Apelação, juntado ao Id. 31123382, no prazo legal. Rio Branco/MT, 

16/04/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44156 Nr: 918-69.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Ribeiro de Bonfim, Valdeci Ferreira 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de Roque 

Ribeiro de Bonfim e Valdeci Ferreira Barbosa.

Apresentada resposta à acusação, na forma do artigo 406, §3º, do Código 

de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de absolvição 

sumária previstas no art. 397, do mesmo “códex”.

 Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 

DE JULHO DE 2020, às 14h, oportunidade em que se procederá à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, o 

interrogatório do réu, bem como o esclarecimento dos peritos, acareações 

e reconhecimento de pessoas e coisas, se houver, consoante o art. 410 e 

art. 411 do CPP.

INTIME-SE os réus.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50051 Nr: 294-83.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Oliveira, Espólio de Sinval Alves de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37992 Nr: 1134-98.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osana de Oliveira Sudré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de Osana 

de Oliveira Sudré.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 DE AGOSTO DE 

2020, ÀS 13h para o interrogatório da ré.

Determino a expedição de Carta Precatória para a oitiva da testemunha 

EDMARA BEATRIZ FERREIRA DO NASCIMENTO VENDRAMINI.

INTIME-SE o réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38886 Nr: 313-60.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Valéria Ferrari Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39775 Nr: 707-67.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Braghin Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de Pedro 

Braghim Filho.

Apresentada resposta à acusação, na forma do artigo 406, §3º, do Código 

de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de absolvição 

sumária previstas no art. 397, do mesmo “códex”.

 Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 

DE JULHO DE 2020, às 13h30, oportunidade em que se procederá à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, o 

interrogatório do réu, bem como o esclarecimento dos peritos, acareações 

e reconhecimento de pessoas e coisas, se houver, consoante o art. 410 e 

art. 411 do CPP.

INTIME-SE o réu.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 
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residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41202 Nr: 1501-88.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNIE DE JESUS OLIVEIRA ME, Ronnie de 

Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de 

Mato Grosso – Sicredi Noroeste MT em desfavor de Ronnie de Jesus 

Oliveira ME e Ronnie de Jesus Oliveira.

O executado não foi localizado para fins de citação, requerendo a 

exequente a citação por edital.

Defiro o pedido.

Defiro o pedido. Cite-se o réu por edital, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42996 Nr: 350-53.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demis Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 350-53.2017.811.0052 – Código 42996

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 18 DE JUNHO DE 2020, 

ÀS 16:30, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 

decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44419 Nr: 1045-07.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que o autor exerce atividade laboral 

como cortador de cana, deste modo concedo a gratuidade da justiça, 

dispensando o autor do pagamento de custas e despesas processuais.

 Encaminhem-se os presentes autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das anotações e formalidades de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46451 Nr: 2117-29.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT, Edvaldo Alves dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Manéa da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.552, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Jeana Valeria Mendes Alves - OAB:OAB/MT 20.246

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-83.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS MARIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000256-83.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:ROBSON 

SANTOS MARIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 16 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-41.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000483-41.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15537552), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 374,80( trezentos e setenta e quatro 

reais e oitenta centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-05.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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MIGUEL ANICETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000024-05.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto de ID (19927876) , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 415,29( quatrocentos 

e quinze reais e vinte e nove centavos) , para recolhimento da guia de 

Custas, e R$ 415,29 ( quatrocentos e quinze reais e vinte e nove 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-26.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO ANSALDI DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT12522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DE OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

JOSELINA AGOSTINHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 8010254-26.2014.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 1374135, 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 395,24 ( trezentos e 

noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) para recolhimento da guia 

de Custas, e R$ 329,86 ( trezentos e vinte e nove reais e oitenta e seis 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-65.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000214-65.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Acordão ID (26006678), , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 140,59( cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-41.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CONCEICAO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000332-41.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

17874005, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 
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Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-62.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000199-62.2019.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(26427758), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413.40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 191,29( cento e noventa e hum reais e vinte e nove 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-21.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILA MARGARIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000355-21.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15552501), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12 ( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-76.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000513-76.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15526797), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 374,80( trezentos e setenta e quatro 

reais e oitenta centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-79.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAINE APARECIDA DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000226-79.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(169940443), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40 ( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 149,12( cento e quarenta e nove 
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reais e doze centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-37.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS KAROLAYNE ZARZENAN DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000287-37.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 20472078 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12 ( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paix]ao de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-37.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS KAROLAYNE ZARZENAN DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000287-37.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 20472078 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12 ( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paix]ao de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-38.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000188-38.2016.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença ID 157799, 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 149,13( cento e quarenta e nove reais e treze centavos ) para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-38.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000188-38.2016.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença ID 157799, 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 149,13( cento e quarenta e nove reais e treze centavos ) para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAMIAO NETO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000282-15.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 16960476 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ ( quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, e 

R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze centavos ) para fins de 

guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . 

Rosário Oeste , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da 

Paixão de Abreu Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAMIAO NETO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000282-15.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 16960476 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ ( quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, e 

R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze centavos ) para fins de 

guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . 

Rosário Oeste , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da 

Paixão de Abreu Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-49.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 8010041-49.2016.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto ID 20429034 , valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, e 

R$ 303,35( trezentos e três reais e trinta e cinco centavos ) para fins de 

guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 
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O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . 

Rosário Oeste , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da 

Paixão de Abreu Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-32.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000061-32.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16107466), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12 ( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-88.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000454-88.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16905903) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 374,80( trezentos e setenta e quatro reais e oitenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-79.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRINNI SOARES INFANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000474-79.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16904605) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 314,40 

( trezentos e quatorze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 374,80( trezentos e setenta e quatro reais e oitenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-61.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DO COUTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000514-61.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 
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01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15526821), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 374,80(trezentos e setenta e quatro 

reais e oitenta centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-18.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO MUNIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000491-18.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16907650) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,80( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 374,80 ( trezentos e setenta e quatro reais e oitenta 

centavos) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000200-13.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MARQUES GODOIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GERCIANO PATRICIO GUSMAO (TESTEMUNHA)

ROMARIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

DELEGACIA DE POLÍCIA DE ROSÁRIO OESTE (AUTOR(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000200-13.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

NILSON MARQUES GODOIS Vistos. Trata-se de análise, de ofício, acerca 

da necessidade de manutenção da prisão cautelar decretada nos 

presentes autos, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal. Reapreciando o feito, verifico que o acusado 

NILSON MARQUES GODOIS deverá permanecer preso, uma vez que 

desde a decretação de suas prisões preventivas não houve nenhuma 

alteração na situação fática que ensejasse a revogação. Assim, pelas 

r a z õ e s  c o n t i d a s  n a  d e c i s ã o  p r o f e r i d a  n o s  a u t o s 

1000038-18.2020.8.11.0032, MANTENHO a segregação cautelar do 

acusado. Em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria-Conjunta 247/2020 e 249/2020), após o retorno do 

atendimento presencial, previsto para o dia 04 de maio de 2020, 

volvam-me os autos conclusos para designação de nova data para 

realização de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, com URGÊNCIA. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000762-56.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR MARCOS MARCIANO (REQUERIDO)

 

Certifico que, Não foi possível localizar o imóvel indicado no mandado para 

proceder sua Avaliação, realizei diligencias procurando a localização do 

imóvel, o qual não foi encontrado, para tanto, se possível que a parte 

autora indique a localização precisa do imóvel através de mapeamentos e 

localização da região no município, ou que indique uma pessoa que saiba a 

localização para diligenciar junto ao Oficial de Justiça na diligencia.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000200-13.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MARQUES GODOIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GERCIANO PATRICIO GUSMAO (TESTEMUNHA)

ROMARIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

DELEGACIA DE POLÍCIA DE ROSÁRIO OESTE (AUTOR(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 Intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, da decisão proferida nestes 

autos com ID. 31263241

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000705-38.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMPELIO BETTIO (REQUERIDO)

ROBERTO CASTELA (REQUERIDO)

SIRLEI TERESINHA SCHROPFER BETTIO (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie a complementação da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, 

no prazo de 5 (cinco) dias, conforme id. 30750912.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63703 Nr: 2075-11.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Hipólito Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Alexandre Moreira 

Nunes - OAB:16.206

 Vistos.

Trata-se de análise, de ofício, acerca da necessidade de manutenção da 

prisão cautelar decretada nos presentes autos, conforme determina o art. 

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Reapreciando o feito, verifico que o acusado APARECIDO HIPOLITO DIAS 

deverá permanecer preso, uma vez que desde a decretação de sua 

prisão preventiva não houve nenhuma alteração na situação fática que 

ensejasse a revogação.

Soma-se a isso, ainda, o fato de o acusado ter se colocado em lugar 

incerto e não sabido por logo período de tempo.

Nesse sentido:

 “A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o 

crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (STF - RT 

497/403).

Assim, pelas razões contidas na decisão de fls. 123-126, MANTENHO a 

segregação cautelar do acusado.

Certifique-se acerca do cumprimento da decisão de Ref. 162.

Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 91947 Nr: 2168-32.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo da Conceição Pereira, Cleidson 

Rodrigues Loteria, Rodrigo dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, Defensora Pública - OAB:, Paulo Roberto Gomes 

dos Sandos - OAB:13025/MT

 Vistos.

Trata-se de análise, de ofício, acerca da necessidade de manutenção da 

prisão cautelar decretada nos presentes autos, conforme determina o art. 

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Reapreciando o feito, verifico que os acusados JOÃO MARCELO DA 

CONCEIÇÃO PEREIRA, CLEIDSON RODRIGUES LOTERIA e RODRIGO DOS 

SANTOS PEREIRA deverão permanecer presos, uma vez que desde a 

decretação de suas prisões preventivas não houve nenhuma alteração na 

situação fática que ensejasse a revogação.

Assim, pelas razões contidas na decisão de Ref. 04 e fls. 223-224, 

MANTENHO a segregação cautelar dos acusados.

AGUARDE-SE o cumprimento da Carta Precatória expedida com a 

finalidade de realização do interrogatório do acusado Rodrigo dos Santos 

Pereira.

Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 92989 Nr: 2595-29.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Silva Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Julio Silo da Conceição Filho - OAB:OAB/MT 18.061-O

 Vistos.

Trata-se de análise, de ofício, acerca da necessidade de manutenção da 

prisão cautelar decretada nos presentes autos, conforme determina o art. 

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Reapreciando o feito, verifico que o acusado DORVALINO SILVA PAES 

deverá permanecer preso, uma vez que desde a decretação de suas 

prisões preventivas não houve nenhuma alteração na situação fática que 

ensejasse a revogação.

Assim, pelas razões contidas na decisão de fls. 57-60, MANTENHO a 

segregação cautelar do acusado.

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para apresentação de 

memoriais finais, no prazo legal e, posteriormente à Defesa.

Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 93715 Nr: 2877-67.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Gabriel de Oliveira, Francisco Carlos 

Souza de Luque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333, Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

Trata-se de análise, de ofício, acerca da necessidade de manutenção da 

prisão cautelar decretada nos presentes autos, conforme determina o art. 

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Reapreciando o feito, verifico que o acusado LUIS GABRIEL DE OLIVEIRA 

deverá permanecer preso, uma vez que desde a decretação de suas 

prisões preventivas não houve nenhuma alteração na situação fática que 

ensejasse a revogação.

Assim, pelas razões contidas na decisão de fls. 82-83, MANTENHO a 

segregação cautelar do acusado.

Em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria-Conjunta 247/2020 e 249/2020), com retorno do atendimento 

presencial, volvam-me, IMEDIATAMENTE, os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento.

Consigno que o agendamento de audiências de processos relacionados a 

acusados presos terão prioridade em relação aos demais feitos criminais.

Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 95757 Nr: 3862-36.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinei Ferreira da Silva, Edinei Abrão 

Rodrigues, Manoel de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Trata-se de análise, de ofício, acerca da necessidade de manutenção da 

prisão cautelar decretada nos presentes autos, conforme determina o art. 

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Reapreciando o feito, verifico que os acusados EDINEI ABRÃO 

RODRIGUES e LUZINEI FERREIRA DA SILVA deverão permanecer presos, 

uma vez que desde a decretação de suas prisões preventivas não houve 

nenhuma alteração na situação fática que ensejasse a revogação.
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Assim, pelas razões contidas na decisão de fls. 80-84, MANTENHO a 

segregação cautelar dos acusados.

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

resposta à acusação, no prazo legal, em favor do acusado LUZINEI 

FERREIRA DA SILVA.

No mais, DEFIRO o pedido ministerial de Ref. 36, para tanto OFICIEM-SE as 

empresas de telefonia móvel Claro, OI, Vivo e TIM, bem como as 

diligencie-se através dos sistemas BACEN e RENAJUD, com finalidade de 

obter o endereço de Manoel de Souza Neto.

Com aporte de novo endereço, expeça-se mandado/carta precatória para 

citação do denunciado.

Por fim, não sendo localizado o acusado, DETERMINO o desmembramento 

dos autos em relação a MANOEL DE SOUZA NETO, nos termos do artigo 

80 do CPP.

Isso porque, os demais acusados encontram-se segregados 

cautelarmente. Assim sendo, para que não haja constrangimento ilegal na 

prisão de EDINEI ABRÃO RODRIGUES e LUZINEI FERREIRA DA SILVA, o 

desmembramento do feito é a medida adequada.

Nos autos relativos ao denunciado MANOEL DE SOUZA NETO, que 

seguirão por cópia, determino a citação por edital, nos termos do artigo 

361 do Código Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 e art. 396-A, ambos do 

Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo sem manifestação do denunciado, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público.

Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 95841 Nr: 3902-18.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

Trata-se de análise, de ofício, acerca da necessidade de manutenção da 

prisão cautelar decretada nos presentes autos, conforme determina o art. 

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Reapreciando o feito, verifico que o acusado MARCELO VICENTE DA 

SILVA deverá permanecer preso, uma vez que desde a decretação de 

suas prisões preventivas não houve nenhuma alteração na situação fática 

que ensejasse a revogação.

Assim, pelas razões contidas na decisão de fls. 51-53, MANTENHO a 

segregação cautelar do acusado.

No mais, aguarde-se o cumprimento integral da decisão de Ref. 70.

Intimem-se. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000990-31.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000990-31.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA FILHO REU: JULIANA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA Vistos. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos formulada por Sebastião Firmaino de Souza Filho 

em face de Juliana Rodrigues de Oliveira, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. Aduz o requerente que, por força da procedência da ação de 

reconhecimento de paternidade c/c alimentos autos código nº 2330, 

passou a prestar alimentos em favor da Requerida, à época menor, no 

montante mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do seu 

salário, o que hoje corresponde a quantia de R$1.948,88 (um mil, 

novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Argumenta 

que a Requerida já atingiu a maior idade, visto que já conta com 24 (vinte e 

quatro) anos, é saudável e possui nível superior, não necessitando mais 

da prestação alimentar. Sustenta que não obstante a Requerida não faça 

jus aos alimentos, suas possibilidades financeiras reduziram e atualmente 

não possui condições de continuar arcando com a obrigação, visto que 

percebe a quantia líquida de R$ 5.496,81 (cinco mil quatrocentos e 

noventa e seis reais e oitenta e um centavos). Demonstra ter constituído 

nova família, pela qual se encarrega dos gastos com a residência e dois 

filhos menores, um deles com 17 anos e cursando faculdade em outro 

município, e outro com 4 (quatro) anos, que necessita diariamente de 

babá. Em sede de tutela de urgência requer seja exonerado do dever de 

prestar alimentos em favor de Juliana Rodrigues de Oliveira. Com a inicial, 

juntou documentos. Em decisão Id. 26139572 foi determinado recolhimento 

das custas iniciais. Sendo a determinação cumprida em manifestação Id. 

26467345. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Sabe-se que para a concessão de liminar de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam 

elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, 

em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente 

será julgado procedente ao final da lide. Sabidamente que com a 

maioridade os alimentos passam a encontrar amparo no art. 1.694 do CC - 

obrigação entre parentes - e não mais no dever de sustento dos pais para 

com os filhos, como previsto no art. 1.566, IV, do CC. As necessidades do 

filho maior, porém, dependem de comprovação, pois deixam de ser 

presumidas. Todavia, mostra-se precipitado, em sede liminar, o 

afastamento da obrigação alimentar, porque se desconhece a realidade e 

as necessidades da beneficiária, não podendo presumir-se uma ausência 

de necessidade da requerida Juliana Rodrigues de Oliveira sem antes 

oportunizar o contraditório. Assim, a pretensão do autor esbarra no 

requisito da “probabilidade do direito”. Por tal razão que a jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a 

maioridade, por si só, não é capaz de exonerar o devedor de alimentos de 

forma automática, demandando o contraditório e a ampla defesa, de modo 

que resta prejudicada o deferimento da liminar tal como pleiteado pelo 

autor. Por outro lado, no caso concreto, em análise perfunctória dos 

elementos trazidos aos autos, notadamente aos documentos colacionados 

que demonstram a renda mensal do autor e as dificuldades no 

cumprimento de todas suas obrigações mensais, entendo que, de fato, 

houve alteração da sua condição financeira. O autor exerce a atividade de 

investigador da polícia civil e seus ganhos líquidos, no mês de julho de 

2019, ficaram em torno de R$ R$ 5.496,81 (cinco mil quatrocentos e 

noventa e seis reais e oitenta e um centavos), Id. 25975444. Consta, 

ainda, que possui outro dois filhos [Kaio - de 17 anos de idade e Davi – de 

4 anos de idade (Id. 25975478)], nascidos após o ajuste alimentar em 

revisão, além dos gastos com a residência. Embora a constituição de nova 

família ou o aumento da prole não seja justificativa, por si só, para a 

redução do encargo, há de ser sopesada a capacidade financeira do 

devedor, de modo a não comprometer em demasia o próprio sustento dele. 

No caso, a verba alimentar determinada em favor da parte requerida em 

sentença, somada às atuais despesas do prestador, mostra-se elevada. 

Isto posto, defiro EM PARTE o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

requerente Sebastião Firmaino de Souza Filho e REDUZO, provisoriamente, 

os alimentos em favor da Requerida, de 25% para 15% dos rendimentos 

líquidos do requerente, ao menos até o exercício do contraditório. Do 

impulso oficial: 1) Recebo a petição inicial, eis que preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil; 2) Designe-se 

audiência de conciliação, a qual deverá ser realizada pela conciliadora 

deste Juízo, com o agendamento de acordo com a pauta disponível; 3) 

Cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhada de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335; 

4) Havendo desinteresse pela parte requerida na realização da audiência 

deverá peticionar em 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334); 5) Oficie-se o empregador do 
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Requerido par que proceda com a readequação dos descontos em folha 

de pagamento de acordo com o novo percentual de alimentos fixado. 

Cientifique-se o Ministério Público, nos termos do artigo 178 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 16 de abril de 

2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-43.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 13:40 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-58.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA DA PAIXAO BROETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 13:20 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-72.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 13:00 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-64.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000227-64.2018.8.11.0032 REQUERENTE: JOSE AUGUSTO FRANCA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. À vista do requerimento de cumprimento 

de sentença, DETERMINO a intimação da parte executada, nos termos do 

art. 523 do CPC, para pagar o montante do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo supracitado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Por sua vez, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, façam os autos conclusos para 

realização de busca de bens passíveis de penhora, seguindo-se aos atos 

de expropriação previstos em lei, até a satisfação integral do débito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-04.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARNABE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PJE: 1000511-04.2020.8.11.0032 Vistos. Inicialmente, recebo a petição 

inicial por preencher os requisitos legais necessários e defiro a 

assistência judiciária gratuita. Passo a análise do pedido de antecipação 

de tutela. Extrai-se do art. 294 do Código de Processo Civil que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A depender da 

espécie de tutela requerida pela parte, há necessidade de requisitos 

próprios que lhe dão guarida. Ademais, há total fungibilidade entre as 

espécies de tutela provisória, evidenciando que, eventual erro do autor 

quanto à indicação do tipo de tutela não impede sua concessão quando 

presentes os requisitos do outro. No presente caso, tratando-se de tutela 

de urgência, avultam como pressupostos para a sua concessão 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A pretensão merece parcial 

acolhida. Com efeito, estão presentes os elementos necessários à 

caracterização da probabilidade do direito, diante dos documentos 

coligidos aos autos, bem como o perigo de dano, porquanto resta 

evidenciado o risco iminente de que o nome da parte autora seja inscrito a 

qualquer momento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aliás, neste 

ponto, saliente-se que a existência ou não do débito deverá ser 

comprovada pelo réu, durante o curso do processo. Por outro vértice, não 

comporta deferimento em sede de antecipação de tutela o pedido de 

cancelamento do contrato, uma vez que a sua existência, validade e 

eficácia serão objeto de análise durante o deslinde do feito, quando então, 

em juízo de cognição exauriente, poder-se-á aferir a sua idoneidade. O 

deferimento do cancelamento do contrato neste momento processual 

esbarra na vedação de concessão da tutela antecipada quando houver 

risco de irreversibilidade do provimento provisório. Dessa forma, DEFIRO 

PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA para o fim de 

determinar que a parte requerida suspenda imediatamente as cobranças 

realizadas em conta bancária do Requerente sob pena de cominação de 

multa diária no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais). Designe-se 

audiência de conciliação conforme a pauta do senhor conciliador. 

Proceda-se a citação e intimação da reclamada, com observância aos 

artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil c/c artigo 18 e 20 da Lei nº. 

9.099/95. Às providências. Rosário Oeste/MT, 14 de abril de 2020. Suelen 

Barizon Hartmann Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-73.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON GUMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEY SEBASTIAO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000832-73.2019.8.11.0032 REQUERENTE: ELISSON GUMES REQUERIDO: 

DARLEY SEBASTIAO DE ALMEIDA Vistos. À vista do requerimento de 

cumprimento de sentença, DETERMINO a intimação da parte executada, 

nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante do débito no prazo 

de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo 

supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 
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intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Por sua vez, não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, façam os autos 

conclusos para realização de busca de bens passíveis de penhora, 

seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a satisfação 

integral do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Rosário Oeste, 7 de abril de 2020. Suelen 

Barizon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-09.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NEVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000209-09.2019.8.11.0032 REQUERENTE: BENEDITO NEVES DE CAMPOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. À vista do requerimento de 

cumprimento de sentença, DETERMINO a intimação da parte executada, 

nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante do débito no prazo 

de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo 

supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Por sua vez, não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, façam os autos 

conclusos para realização de busca de bens passíveis de penhora, 

seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a satisfação 

integral do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Suelen Barizon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-63.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000240-63.2018.8.11.0032 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA 

REQUERIDO: CESAR LIMA DO NASCIMENTO Vistos. À vista do 

requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO a intimação da 

parte Executada/condenada em litigância de má-fé, nos termos do art. 523 

do CPC, para pagar o montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias. 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo supracitado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Por sua vez, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, façam os autos conclusos para 

realização de busca de bens passíveis de penhora, seguindo-se aos atos 

de expropriação previstos em lei, até a satisfação integral do débito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Rosário Oeste, 7 de abril de 2020. Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-19.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA LUBENCA ZARK PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000133-19.2018.8.11.0032 REQUERENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME REQUERIDO: NATALIA LUBENCA ZARK PAIVA Vistos. À vista do 

requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO a intimação da 

parte executada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante 

do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC. 

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 

impugnação. Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, façam os autos conclusos para realização de busca de bens 

passíveis de penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos 

em lei, até a satisfação integral do débito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Suelen Barizon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-30.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FRANCISCA DE ALMEIDA MOAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000173-30.2020.8.11.0032 REQUERENTE: RITA FRANCISCA DE ALMEIDA 

MOAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Certificada a tempestividade, 

RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na forma do art. 43 

da Lei nº 9.099/95. Considerando que a parte Recorrida já apresentou 

Contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-16.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000366-16.2018.8.11.0032 REQUERENTE: JANAINA SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em 
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seu efeito devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. 

Considerando que a parte Recorrida já apresentou as Contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rosário Oeste, 8 de abril de 

2020. Suelen Barizon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-16.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000894-16.2019.8.11.0032 REQUERENTE: JORGE PEREIRA DOS SANTOS 

FILHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando que a parte Recorrida já 

apresentou contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rosário Oeste, 8 de abril de 2020. Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-48.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELLY SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000090-48.2019.8.11.0032 REQUERENTE: MICHAELLY SILVA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Certificada a tempestividade, 

RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na forma do art. 43 

da Lei nº 9.099/95. Considerando que a parte Recorrida já apresentou 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-15.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000228-15.2019.8.11.0032 REQUERENTE: ANDREIA SILVA BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. À vista do requerimento 

de cumprimento de sentença, DETERMINO a intimação da parte executada, 

nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante do débito no prazo 

de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo 

supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Por sua vez, não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, façam os autos 

conclusos para realização de busca de bens passíveis de penhora, 

seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a satisfação 

integral do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Suelen Barizon Juíza de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000515-75.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA CORREA MARQUES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000515-75.2020.8.11.0053. AUTOR: JULIETA CORREA MARQUES DE 

AMORIM REU: VIVO S.A. Vistos etc. DETERMINO à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos dos artigos 319 e 

320 do CPC/2015, trazendo aos autos a cópia do comprovante de 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito SCPC (retirada nas 

Associações Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias. 

DETERMINO, ainda, em igual prazo e com base nos mesmos dispositivos 

acima citados, que a parte autora colacione aos autos, a cópia LEGÍVEL 

dos documentos pessoais a fim de ser visível a foto. A não apresentação 

dos documentos na forma ora determinada implicará em indeferimento da 

inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo 

acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000263-09.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIO PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

VAGNER PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDROSO BOTELHO OAB - MT16526/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000263-09.2019.8.11.0053. REQUERENTE: PETRONILIO PEDROSO DA 

SILVA, VAGNER PEDROSO DA SILVA Vistos etc. Diante da informação do 

falecimento da parte Autora (id. 27353030), suspendo o presente feito 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Intime-se o causídico da autora para 

que promova a correta habilitação dos herdeiros, ou do espólio 

representado pelo inventariante, nos termos do art. 313, §1º, inciso I, do 

CPC. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002262-94.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002262-94.2019.8.11.0053. AUTOR(A): VALDOMIRO JOSE DE ARRUDA 

RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência 

de débito, cumulada com indenização por danos morais aforada pela parte 

requerente. Extrai-se da prefacial que a parte requerida efetivou protestos 

em seu nome; contudo, tarja de ilegais tais máculas, pois que nunca 

entabulou negócio jurídico com a parte requerida. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional para exclusão de seu nome dos arquivos dos órgãos de 

proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de 

Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional 

quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como 

houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova 

inequívoca. In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os 

fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação 

vivenciada pela parte requerente. Outrossim, importa destacar que a parte 

requerente afirma não ter contratado os serviços de cartão de crédito com 

a requerida. Destarte, em casos tais, impõe-se a inversão do encargo 

probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito da requerente. Ainda que assim não fosse, mister 

lembrarmos tratar-se de fatos negativos (ausência de contratação), 

ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, já que impossível a 

produção de prova negativa absoluta. Neste sentido: TJ/MT, AI, 

125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - 

PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. Tendo em conta a 

escassez de funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. A PRÓPRIA 

PARTE FICA ENCARREGADA DE PROTOCOLAR O DOCUMENTO PERANTE 

A REQUERIDA, JUNTANDO CÓPIA DO PROTOCOLO NESTES AUTOS! 

Defiro as benesses da justiça gratuita. No mais, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar a defesa que entender cabível, pena de revelia. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, data da inclusão no sistema. 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002012-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACINTO PADILHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REU)

MOACIR MELO DE OLIVEIRA "LILICO" (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002012-61.2019.8.11.0053. AUTOR(A): JOSE JACINTO PADILHA REU: 

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, MOACIR MELO DE OLIVEIRA "LILICO" 

Vistos etc. Considerando-se a necessidade de comprovação da posse, 

assim como o preenchimento de demais requisitos exigidos, determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Tendo em vista as 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 247 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras ações, recomendou 

o reagendamento de audiências não urgentes, reputo prudente o 

agendamento da solenidade em data ainda a ser aprazada. Após o lapso 

temporal das referidas medidas preventivas, retornem os autos conclusos 

para agendamento de audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

Ressalto à Secretaria a prioridade de movimentação dos autos com 

audiências a serem designadas, como o presente, a fim de evitar a 

demora excessiva no trâmite processual. Cumpra-se. Às providências. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-88.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BENEDITO PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR AUGUSTO GALLIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000303-88.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BENTO BENEDITO PADILHA 

EXECUTADO: VICTOR AUGUSTO GALLIO Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução de título extrajudicial movida por Bento Benedito Padilha em face 

de Victor Augusto Gallio, qualificados nos autos. Citado, o executado 

apresentou contestação, arguindo a nulidade do título, a produção de 

provas e reconvenção. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como se analisa dos autos, a parte requerida apresentou 

contestação à execução, que, pela sistemática do Código de Processo 

Civil, não é cabível. A tutela executiva visa a satisfazer obrigações, de 

pagar quantia certa, fazer ou não fazer ou de entrega de coisa, ou seja, 

no processo de execução se visa pura e simplesmente a satisfação de 

um direito. Já no processo de conhecimento, são levados ao Poder 

Judiciário os fatos e fundamentos jurídicos para que substitua a vontade 

das partes, ou seja, antes de se buscar a satisfação de um direito, é 

necessária a discussão acerca da própria existência da pretensão. 

Assim, no processo de execução para pagamento de quantia certa, como 

o caso vertente, não existe discussão quanto à matéria posta, o devedor 

é citado para pagar a dívida no prazo de três dias, conforme disposição 

do art. 829 do CPC – ao contrário do processo de conhecimento, no qual o 

réu será citado para apresentar defesa no prazo de quinze dias. São ritos 

processuais e defesas distintas que não se confundem, não se aplicando 

a fungibilidade, por constituir erro grosseiro, inescusável, diante de 

previsão legal expressa quanto à defesa cabível em sede de execução. 

Trago o entendimento dos Tribunais de Justiça: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO. DEFESA DA PARTE EXECUTADA. APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO. EMBARGOS. PEÇA ADEQUADA. DÚVIDA. AUSÊNCIA. 

FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. I. O 

princípio da fungibilidade apenas tem cabimento na hipótese de haver um 

erro escusável ou, ainda, uma dúvida sobre a escolha de uma 

determinada peça, não se admitindo a aplicação de tal postulado em caso 

de erro grosseiro. II. Não deixando a norma qualquer dúvida, a 

apresentação de contestação pelo agravante quando era cabível 

embargos à execução configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação 

do princípio da fungibilidade. III. Negou-se provimento ao recurso.” 

(Acórdão n.1104827, 07049865720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 

03/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei). Isto posto, e pelo 
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o que mais consta dos autos, INDEFIRO os pedidos deduzidos pelo 

requerido, ante a inadequação da via eleita, mantendo o prosseguimento 

da execução. Indefiro o pedido de justiça gratuita postulado, pela a 

ausência de qualquer prova de hipossuficiência do requerido. Este juízo 

compartilha do entendimento que a mera alegação não é suficiente para a 

concessão da benesse (STJ, REsp 1655357/RJ). Cadastre-se o advogado 

do executado para intimações. Intime-se o autor, no prazo de 10 (dez) 

dias, em termos de prosseguimento do feito, pena de extinção. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000516-60.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR MENDES ROCHA NETO OAB - PE24562 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000516-60.2020.8.11.0053. REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL S/A REQUERIDO: TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - EPP Visto 

etc. Presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de cumprimento do 

mandado de busca e apreensão nesta comarca, à luz do art. 3º, § 12 do 

Decreto-lei 911/69. Esta decisão fica condicionada ao comprovante de 

pagamento das taxas e custas processuais pelo autor, no prazo de 05 

(cinco) dias, a ser certificado pela Secretaria. Cumpra-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000783-66.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMAR GENESIO GALIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

eduardo salomão moreira (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000783-66.2019.8.11.0053. IMPETRANTE: ADELMAR GENESIO GALIO 

IMPETRADO: EDUARDO SALOMÃO MOREIRA Vistos etc. Cuida-se de 

mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Adelmar Genésio 

Galio em face do Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de 

Leverger/MT, o Sr. Eduardo Salomão Moreira ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelas razões fáticas e jurídicas expostas na 

prefacial. O impetrante argumenta que teve seu pedido de transmissão 

das suas falas em plenário, através das suas redes sociais (facebook), 

rejeitada por ato ilegal do Presidente da Câmara de Vereadores de Santo 

Antônio de Leverger/MT. A inicial foi analisada e deferida medida liminar 

para suspender o ato administrativo do Presidente do Legislativo municipal 

que proibia o impetrante de divulgar suas falas pelas redes sociais (ID 

20200092). Sobreveio manifestação da autoridade coatora (ID 20597508), 

prestando suas informações, bem como postulando pela revogação da 

liminar proferida. Decisão suspendendo a anterior concessão de liminar ao 

ID 20610902. Intimado, o Ministério Público quedou-se inerte. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Havendo 

preliminar, mister sua análise. Aduz o impetrado que a ação carece de 

adequação da via eleita, pois o regimento da Câmara de Vereadores seria 

equiparado a legislação ordinária, e, como tal, não poderia ser objeto de 

mandado de segurança para análise da sua (in)constitucionalidade, bem 

assim que este juízo não poderia realizar referida análise constitucional. A 

alegação deve ser refutada por dois pontos: (i) o impetrante não questiona 

eventual constitucionalidade do regimento interno do Poder Legislativo 

municipal, e sim eventual ato ilegal do presidente da Câmara de 

Vereadores; e, (ii) todo e qualquer magistrado pode exercer controle de 

constitucionalidade através da via difusa. Os argumentos lançados pelo 

impetrado não se encaixam na presente demanda, razão pela qual rejeito 

esta preliminar. Passo a análise do mérito. Não havendo a necessidade de 

produção de outras demais provas, passo ao julgamento antecipado do 

feito (CPC, art. 355, I). O pedido improcede. O requerente expressamente 

postulou em juízo pela declaração de nulidade de ato do presidente da 

Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio de Leverger/MT, ao 

argumento de ilegalidade do ato administrativo por ausência de 

fundamentação. Portanto, a causa de pedir desta ação mandamental é o 

combate de suposto ato ilegal do presidente do Poder Legislativo municipal 

que teria negado, sem qualquer justificativa, o pedido do impetrante de 

divulgar suas falas nas mídias sociais. Neste ponto, a ação será analisada 

sobre o prisma posto em juízo pelo autor, pois, pelo princípio da 

congruência (adstrição), o magistrado fica vinculado a decidir nos limites 

da lide objetivados pelas partes, sob pena de proferir decisão extra, ultra 

ou infra petita. Eventuais alegações de violação ao direito da publicidade é 

apenas reflexo, pois, como visto, o impetrante combate ato supostamente 

ilegal do Presidente da Câmara. Neste aspecto, parte requerida trouxe 

informações aos autos de que o pedido do autor (divulgação em mídias 

sociais) fora analisado em sessão ordinária da Câmara Municipal de Santo 

Antônio de Leverger/MT, realizada aos 12.03.2019 (Ata de nº 04/2019). 

No documento citado, atesta-se que o pleito do impetrante foi colocado em 

votação no plenário e indeferido por seus pares. Portanto, o que se vê é 

que a negatória do pleito do requerido não foi proferida em juízo de 

exclusividade pelo Presidente da Câmara de Vereadores, e sim em ato 

proferido pelo plenário do Poder Legislativo Municipal. Fato este omitido 

pelo impetrante na sua petição inicial, o que atenta à boa-fé processual 

(CPC, art. 5º), além de violar o dever das partes de expor os fatos 

conforme a verdade (CPC, art. 77, I). Portanto, considerando que a 

negatória do pleito do requerente foi pelo plenário da Câmara e não por ato 

exclusivo do presidente eivado de nulidade, bem como há informação de 

que todas as sessões são gravadas e ficam à disponibilização de todos 

os cidadãos, o pedido inicial é improcedente. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo o que mais consta dos autos, DENEGO A SEGURANÇA A 

SEGURANÇA pleiteada pelo impetrante Adelmar Genésio Galio, qualificado 

nos autos, ante a ausência de ato ilegal do Presidente da Câmara de 

Vereadores municipal. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução de mérito, 

esta demanda, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC. Revogo a 

liminar anteriormente concedida (ID 20200092). Sem custas (CE, art. 10, 

XXII) ou honorários (Lei nº 12.016/09, art. 25). Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo. Intime-se via DJE. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BENEDITA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida da sentença proferida nos autos. 

bem com para prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-46.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADONES LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-63.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO. S Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-53.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO. S Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-23.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADONES LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-76.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADONES LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-76.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

___________________________________________________ 
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INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-91.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-09.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BENEDITA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BENEDITA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-08.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-93.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DONELES FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001748-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEANE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001748-44.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: MARIA JOSEANE DOS SANTOS 

Vistos etc. INTIME-SE, pessoalmente, o requerente/exequente à 

manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a esta lide 

(CPC, art. 485, III e VIII). Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001750-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLE FERNANDA DE ANDRADE SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001750-14.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: MARIELLE FERNANDA DE 

ANDRADE SILVA Vistos etc. INTIME-SE, pessoalmente, o 

requerente/exequente à manifestação em termos de prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias. A inércia ensejará a presunção de desistência 

em relação a esta lide (CPC, art. 485, III e VIII). Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001766-65.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE DA COSTA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001766-65.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: REJANE DA COSTA MAGALHAES 

Vistos etc. INTIME-SE, pessoalmente, o requerente/exequente à 

manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a esta lide 

(CPC, art. 485, III e VIII). Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001769-20.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLER PEDROSO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001769-20.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: ROSICLER PEDROSO SANTOS 

Vistos etc. INTIME-SE, pessoalmente, o requerente/exequente à 

manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a esta lide 

(CPC, art. 485, III e VIII). Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-43.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO · Intimação das partes para que manifestem, no prazo de 05 

dias, o que entender de direito. Santo Antônio do Leverger, 16 de abril de 

2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-28.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ATANIL MOURA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO · Intimação das partes para que manifestem, no prazo de 05 

dias, o que entender de direito. Santo Antônio do Leverger, 16 de abril de 

2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-13.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE ALVARENGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 16 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-95.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO · Intimação das partes para que manifestem, no prazo de 05 

dias, o que entender de direito. Santo Antônio do Leverger, 16 de abril de 

2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-80.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FELIPE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 16 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-65.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUENIA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 16 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-35.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BENEDITA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO · Intimação das partes para que manifestem, no prazo de 05 

dias, o que entender de direito. Santo Antônio do Leverger, 16 de abril de 

2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-20.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISALICE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 16 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-58.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000402-58.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO NUNES FERREIRA Endereço: 

santo antônio leverger, s/n, Assentamento Taquaral, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA Manoel dos Santos Coimbra, BANDEIRANTES, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-20.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA DE OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 
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Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000411-20.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROZANA DE OLIVEIRA DA CRUZ 

Endereço: ZONA RURAL, s/n, Assentamento Taquaral, s/n, Zona Rural, 

Município, ASSENTAMENTO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA S/A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ENERGISA 

S/A A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 16 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-94.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA FRANCISCA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000419-94.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIZA FRANCISCA XAVIER Endereço: 

AGROVILA DAS PALMEIRAS, S/N, AGROVILA DAS PALMEIRAS, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente intimação 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 16 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-63.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA Diligência: ID. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI PROCESSO n. 

1000434-63.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: HILDO JOSE MONTEIRO Endereço: 

Estrada Rural, s/n, Sitio Santa Luzia, Samambaia, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 
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nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES PARA CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO DESIGNADA PARA 23/07/2020 13:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001760-58.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI CALDEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001760-58.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CORACI CALDEIRA DE 

MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência de conciliação. A parte 

requerente devidamente intimada não compareceu. Mister a extinção da 

presente demanda sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, 

da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em 

virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-18.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIR NETO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POUSADA SPA GIVITA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000976-18.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JANAIR NETO MARTINS 

REQUERIDO: POUSADA SPA GIVITA LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Diante da inércia da 

parte requerente, mister considerarmos sua desistência em relação a esta 

demanda; assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe. Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente 

não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de 

que não mais quer prosseguir com esta demanda. Neste sentido: TJ/MT, 

Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, 

Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação no DJE 06/03/2014. 

Ementa: “(...). É correta a decisão que extingue o processo, sem 

resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a 

parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre providência de 

impulso que lhe incumbe exclusivamente”. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo 

que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem sustas. Sem honorários 

advocatícios. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-59.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

IOLENE MEDEIROS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

FÉLIX ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, 

S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA PROCESSO n. 

8010065-59.2015.8.11.0017 Valor da causa: R$ 31.520,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: IOLENE MEDEIROS DOS SANTOS SILVA Endereço: 

Rua ARIOSTO DA RIVA, 878, CENTRO, CENTRO, ALTO BOA VISTA - MT - 

CEP: 78665-000 POLO PASSIVO: Nome: LEUZIPE DOMINGUES 

GONÇALVES Endereço: Avenida MOISES DORNELES MONTIEL, 975, 

CENTRO, ALTO BOA VISTA - MT - CEP: 78665-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; S FÉLIX ARAGUAIA, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000058-25.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SAMERA ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - MT26741-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

JOÃO WASHINGTON ROCHA (REQUERIDO)

PEDRO HENRIQUE AIRES CORREA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000058-25.2018.8.11.0017 POLO ATIVO:SAMERA ALVES 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEUBER VIEIRA DE SOUZA 

POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte Autora, na pessoa de seu 

advogado, para apresentar Impugnação à Contestação de ID 19720545, 

no prazo legal, ou requerer o que entender de direito. 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000898-98.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000898-98.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: HAMANDA BRAY SOUSA LUZ REQUERIDO: CESAR 

ALTINO POIATTI Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de União Estável 

c/c Dissolução, Partilha de Bens, Fixação de Alimentos c/c Arrolamento 

ajuizada por Hamanda Bray Sousa Luz em face de Cesar Altino Poiatti, 

devidamente qualificados nos autos. Da análise precisa dos autos, 

observo que a questão fática delineada, por ocasião da análise do pedido 

de justiça gratuita, não traduz com certeza, a necessidade estampada no 

bojo do pedido. Como se sabe, para a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita, em tese, é medida que se impõe exigir a declaração de 

pobreza e a efetiva comprovação da insuficiência financeira, o que, no 

caso destes autos, não se verifica qualquer documento que se preste a 

tal prova. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de 

recursos é relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido 

contrário. Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando à 

mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial. Exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Apesar da requerente alegar estar isenta da declaração 

atinente ao imposto de renda, demonstrando não aferir renda superior ao 

mínimo estipulado, não demonstrou, no entender desta Magistrada, 

tratar-se de pessoa menos favorecida, e por consequência, sua 

hipossuficiência com os documentos até o momento apresentados, não 

fazendo jus ao beneficio requerido. Frisa-se que o patrimônio objeto da 

presente demanda é de valor considerável, neste contexto limitando-se a 

tal afirmação apenas no que tange a meação dos bens de direito à autora, 

conforme por ela alegado na exordial, o que corrobora para a afirmação 

de que a requerente não é hipossuficiente na forma da lei, demonstrando 

possuir condições financeiras suficientes, ao contrário do alegado. Nesse 

sentido, verifica-se que a autora sempre retirou seu sustento da venda do 

gado, conforme verifico de suas próprias alegações da exordial. Na 

emenda a exordial a autora reconhecera estar na posse da área da 

Fazenda Siriema, a qual possui cerca de 271 bovinos na área, conforme 

documento de ID n° 27666664. Nesse toar, tem-se a real condição 

financeira da autora, com quantidade significativa de rebanho ao seu 

dispor, sendo estes avaliados em, no mínimo, R$ 350.000,00 (trezentos e 

cinquenta mil reais). Ora, a autora, antes da separação, já vivia da venda 

do rebanho para sua sobrevivência, de modo que não há que se falar em 

modificação neste sentido, pois, como já afirmado, encontra-se na posse 

da Fazenda Siriema, na qual possui a sua disposição mais de 200 

cabeças de gado, o que demonstra a real condição financeira da 

requerente. Ademais, o valor das custas, comparado ao valor atribuído à 

causa, não trará modificação na forma de vida da autora, tratando-se de 

valor ínfimo comparado, exclusivamente, ao rebanho bovino do qual tem a 

posse. Constata-se, portanto, que os elementos dos autos evidenciam a 

falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Vale frisar 

que é costumeiro nesta Comarca pessoas com poder aquisitivo alto 

requerer a Justiça Gratuita, retirando, assim, da Magistrada, a 

possibilidade de aquilatar quem realmente tem a necessidade do 

deferimento do benefício. Assim, a Requerente não demonstrou, no 

entender desta Magistrada, tratar-se de pessoa menos favorecida, e por 

consequência, sua hipossuficiência com os documentos até o momento 

apresentados, não fazendo jus ao beneficio requerido, conforme 

entendimento recentíssimo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex 

vi: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO 

SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita 

é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham 

acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a 

parte firme declaração de que não está em condições de pagar as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a 

necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou 

apenas as declarações de insuficiência de recursos financeiros e de 

renda familiar, que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em 

razão da sua presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 

5635/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)”. 

Sobre o assunto já se pronunciou Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Andrade Nery, “in verbis”: “A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (in Código de 

Processo Civil Comentado, 4ª ed. rev. e amp., RT, nota 1, 1749p.). Também 

a jurisprudência: TJMT - AGRAVO REGIMENTAL VISANDO ALTERAR 
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DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA RECURSAL EM GRAVO DE INSTRUMENTO - PLEITO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - 

CAUSA DE EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO COM A PARTE SENDO 

REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - DECISÃO MANTIDA - 

REGIMENTAL IMPROVIDO. Se a decisão do relator, indeferitória de pedido 

de antecipação da tutela recursal que visa gratuidade de justiça ou 

recolhimento de custas ao final, se fundamenta no expressivo valor 

econômico da causa e na circunstância da parte estar representada por 

advogado particular, fazendo presumir a presença de condições de 

pagamento dos valores mínimos necessários à movimentação da máquina 

judiciária, deve ser mantida a decisão monocrática combatida. (TJMT - 

Numero: 53332 - Ano: 2007 - Magistrado: Dr. Marcelo Souza de Barros). 

Quanto ao pleito subsidiário do recolhimento das custas ao final da lide, 

entendo, de igual forma, não restar comprovado nos autos os motivos 

aptos a ensejarem o deferimento do mesmo, sendo tal ato medida de 

caráter excepcional. Como já rechaçado, a autora possui ao seu dispor 

meios para o adimplemento das custas e demais despesas processuais, 

que não lhe trará prejuízos ao seu sustento e de sua família, não fazendo 

jus à concessão da benesse. Nesse sentido, colaciono recente julgado 

proferido pelo TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– COOPERATIVA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO 

– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ALTERNATIVO DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL - NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – NÃO 

OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da súmula 481 do 

Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Não demonstrada 

a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, deve-se indeferir o 

pedido de gratuidade de justiça. Somente é admitido o recolhimento das 

CUSTAS judiciais ao FINAL do processo quando demonstrada, de forma 

inequívoca, a incapacidade financeira momentânea da parte. (N.U 

1006205-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019) CONCLUSÃO: 

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita, por não vislumbrar que a autora é 

hipossuficiente na forma dos artigos 98 e 99 do CPC, bem como o pedido 

alternativo de recolhimento das custas ao final da lide. Intime-se a autora 

para o recolhimento das custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial com seu respectivo cancelamento no 

distribuidor, conforme dispõe o §único do artigo 321 do CPC e normas da 

CNGC/TJMT. A Secretaria deverá observar os seguintes itens da CNGC: 

2.14.2.1 – Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o fato será 

certificado pela secretaria, cancelando-se a distribuição sem necessidade 

de despacho. Para esta finalidade, as petições serão encaminhadas ao 

distribuidor. 2.14.2.2 – Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes de se cancelar a distribuição, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. 2.14.2.3 – O prazo a que alude o item 1 desta norma 

(2.14.2.1) será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita 

por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. Após, o 

recolhimento das custas, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. São Félix do Araguaia – MT, 14 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-49.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO OAB - MT0016581S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000371-49.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ALAN RICARDO DA SILVA REU: EDIVANIA SOARES 

CARDOSO SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO COM PARTILHA DE BENS 

E PEDIDO DE DANOS MORAIS, ajuizado por ALAN RICARDO DA SILVA, 

em face de EDVANIA SOARES CARDOSO, todos qualificados nos autos. 

Em decisão inaugural, datada 15 de Maio de 2019, a inicial fora recebida, 

determinando-se a remessa dos autos ao Centro judiciário de solução de 

conflitos e cidadania. Com a citação do requerido efetivada, as partes 

compareceram perante o CEJUSC e formularam acordo, pugnando por sua 

homologação e extinção do processo. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público apresentou parecer favorável. Assim sendo, sem maiores 

delongas, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, 

constituindo- o em título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do 

Código Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros. II – 

Expeça-se o necessário. III – Cumpra-se. IV – Após, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. São Félix do Araguaia/MT, 15 de Abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito e Coordenadora do 

CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-74.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR SOARES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000089-74.2020.8.11.0017 POLO ATIVO:ALDENOR 

SOARES CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE 

JESUS POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte Autora, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar Impugnação à Contestação de ID 

31259299 - 31259300 - 31259301 - 31259302 - 31259303, no prazo legal. 

16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000028-19.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS OAB - GO16650 (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARROS DE ALMEIDA OAB - GO31812 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTAL DIESEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento 

n° 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Avaliação. (Assinado Digitalmente) FLAVIO SOUSA NOGUEIRA Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000891-09.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EXPANSAO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA OAB - GO34647 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL VERDE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURY JACINTHO QUIRINO OAB - 374.403.571-91 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento 

n° 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. 

(Assinado Digitalmente) FLAVIO SOUSA NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000082-82.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILOIDE AUGUSTA MULLER (REQUERIDO)

NILSON MULLER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000082-82.2020.8.11.0017 POLO ATIVO:BANCO JOHN 

DEERE S.A. ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS POLO PASSIVO: NILSON MULLER e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134619 Nr: 1227-35.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Guimarães Vale, Dulce Guimarães Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabeth Guimarães Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Marcio de Sousa Oliveira 

- OAB:13346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, confirmando a tutela 

antecipada outrora deferida, para o fim de DEFERIR A SUBSTITUIÇÃO DE 

CURATELA, e, em consequência, nomeio a pessoa de DORACI 

GUIMARÃES VALE, CPF 569.066.171-68 como curadora de ELISABETH 

GUIMARÃES PINHEIRO, CPF 742.841.421-00.A Pessoa de Doraci 

Guimarães Vale fica cientificada de que deverá prestar contas da 

administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome da 

parte requerida “se e quando” foi instada a tanto, devendo, por isso, 

manter registro de recebimentos e gastos relativos a eventual 

patrimônio.Ante a ausência de patrimônio vultuoso de titularidade de 

Elisabeth Guimarães Pinheiro, bem como a presumida idoneidade da 

pessoa de Doraci Guimarães Vale, que fora nomeada como curadora, 

dispensa-se a prestação de caução para o exercício da curatela (art. 

1745 e art. 1.774, do Código Civil).Esta sentença servirá como mandado 

de averbação da substituição de curatela ao Cartório de Registro Civil 

competente, para constar a nomeação da pessoa de Doraci Guimarães 

Vale, em substituição à pessoa anteriormente nomeada.Após o trânsito em 

julgado, proceda a Serventia com o encaminhamento ao Cartório de 

Registro Civil competente acompanhada da certidão de transito em julgado, 

para proceder a devida averbação da substituição de curatela.Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, junto ao sistema 

informatizado, consignando-se que inexistem custas processuais 

passíveis de recolhimento, ante o benefício da gratuidade de justiça 

concedido.P.I.C.Ciência ao Ministério Público.São Félix do Araguaia/MT, 06 

de Abril de 2020.Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18341 Nr: 1301-36.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:7006/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:OAB/MT 16.581

 Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo extrajudicial firmado 

pelas partes (fls. 79/80), razão pela qual julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, “b”, e 515, III, do 

Código de Processo Civil. Eventuais custas processuais remanescentes 

pela parte requerida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, com as 

baixas de estilo, arquive-se com as cautelas necessárias. São Félix do 

Araguaia/MT, 06 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41147 Nr: 1662-77.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:7006/A

 Autos ID N.º 41147

Sentença

Vistos em regime de teletrabalho, etc.

Trata-se de EMBARGOS À EXEXUÇÃO, proposto por MUNICIPIO DE NOVO 

SANTO ANTONIO, em face de RENATO DIAS DE SOUZA todos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos às fls. 14/17.

Determinou-se a remessa dos autos à contadoria judicial (fl.26), tendo a 

atualização do cálculo sobrevindo aos autos em fl. 32, tendo-se 

determinado a manifestação das partes acerca de seu valor (fl.33).

Neste interim, as partes peticionaram nos autos principais, informando o 

acordo por elas entabulado, requerendo, por conseguinte a extinção do 

objeto que deu ensejo a presente ação.

 É o relato. Decido.

Durante o deslinde processual, juntou-se aos autos de código 18341, 

acordo extrajudicial formulado pelas partes.

Assim sendo, a extinção da presente ação, diante da perda de seu objeto 

é medida imperiosa.

ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, de uma análise 

detida, nos termos dos incisos IV e VI do artigo 485 do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, diante da 

perda superveniente do objeto desta ação.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao MPE.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 06 de Abril de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133428 Nr: 407-16.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zélia Rodrigues Brito Adorno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wal Mart Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andre de almeida - 

OAB:164322-A

 Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo extrajudicial firmado 

pelas partes (fls. 98/99), razão pela qual julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, “b”, e 515, III, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, dada a gratuidade de justiça 

anteriormente deferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, com as 

baixas de estilo, arquive-se com as cautelas necessárias. São Félix do 

Araguaia/MT, 03 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144172 Nr: 1434-63.2018.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdA, SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, diante dos fatos e fundamentos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, decidindo o 

processo com resolução de mérito, e, para tanto: 1)- CONCEDO em favor 

da genitora JDULIANE ALVES DE ARAÚJO a guarda unilateral da filha 

SOPHIA ARAÚJO DA SILVA, que por sua vez, já se encontra sob sua 

responsabilidade. Lavre-se termo de guarda definitiva. Outrossim, 

concedo, o direito de visitas em finais de semanas alternados, metade das 

férias escolares com o genitor e outra metade com a genitora e em datas 

comemorativas alternadas. 2)- CONDENO ANDERSON SALOMÃO DA 

SILVA ao pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal 

vigente a título de alimentos a filha SOPHIA ARAÚJO DA SILVA, devendo o 

valor ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta bancária da 

genitora do menor, a qual deverá informar os dados nos autos. 

Considerando a inexistência de contraditório eis que o processo correu a 

sua revelia, deixo de condenar o requerido em custas e honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 03 de Abril de 2020.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000570-71.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA PEREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CASTRO FRANCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000570-71.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: VIRGINIA PEREIRA DE FRANCA REQUERIDO: RENATO 

CASTRO FRANCA Vistos, etc. Trata-se de ação de curatela com pedido 

de antecipação de tutela, intentada por VIRGINIA PEREIRA DE FRANÇA, 

por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de 

RENATO CASTRO FRANÇA, ambos qualificados aos autos. Argumenta a 

requerente, em síntese, que é avó paterna do curatelando, portador de 

deficiência cerebral, e que faz uso de medicamentos contínuos, para 

epilepsia e retardo mental moderado, motivo que a impossibilita de gerir os 

atos da vida civil, conforme indicação documentação (evento n. 2194260 - 

fls. 1/4). Relata, ainda, que o requerido é beneficiário de amparo social de 

portador de deficiência junto do INSS, desde 1997, todavia, muito embora 

não exista decisão judicial quanto à curatela. Consta ainda, como tutor do 

requerido, junto ao INSS o seu avó paterno, Senhor João Alves França. 

Ocorre que tal, faleceu em setembro de 2017 (evento n. 21944262 - fl. 

05), ora companheira da requerente, razão que tal vem desempenhando 

sozinha as necessidades de seu neto, ora Requerido. Portanto, requer 

seja decretada a Curatela, declarando-o curadora do curatelado, 

pugnando pela antecipação dos efeitos da medida pretendida. A inicial foi 

carreada com documentos. Esse juízo analisando os autos, verificou-se a 

ausência de documentos imprescindíveis, para o deslinde do feito, razão 

que determinou fosse emendado no prazo de 15 (quinze) dias (evento n. 

24466385). Emenda a inicial (evento n. 23041227). Recebimento da peça 

inicial, deferindo a justiça gratuita e fazendo vistas ao membro do 

Ministério Público (evento n. 29311038). O Parquet forneceu parecer pelo 

deferimento da tutela antecipada, ante a existência do preenchimentos dos 

requisitos (evento n. 31176742). Vieram os autos conclusos. Eis o breve 

relato. Decido. Pois bem, a requerente trouxe aos autos prova do 

parentesco com o requerido, bem como especificou os fatos que revelam 

a anomalia psíquica do interditando, conforme determina o art. 749 do 

Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido liminar, faz-se 

necessário registrar que na atual norma pertencente ao ordenamento 

jurídico brasileiro – Código de Processo Civil de 2015, foram estabelecidas 

como tutelas de urgência: a satisfativa (tutela antecipada) e a cautelar, 

sendo ambas consideradas tutelas provisórias. Neste sentido, compete ao 

Magistrado, ao apreciar pedido de concessão de tutela de urgência, como 

a apresentada e ora requerida, verificar, em nível de cognição sumária, se 

encontram presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: juízo de 

probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

conforme dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Assim, é certo que pelo princípio do 

ônus da prova, quando alguém possui uma pretensão e deseja que a 

mesma seja reconhecida por meio da via jurisdicional, deve em regra 

provar o fato constitutivo do seu direito, e em caráter de tutela de 

urgência, deve demonstrar os requisitos autorizadores para sua 

concessão. Assim sendo! Quanto ao pedido de tutela de urgência, pouco 

precisa ser dito no presente caso. Perscrutando detidamente os autos, 

considerando os argumentos do Requerente, tenho que o pedido liminar 

merece acolhida. Há nos autos prova cabal da verossimilhança das 

alegações da autora consubstanciada no relatório médico (evento n. 

2194260 - fls. 1/4), e seguintes e histórico do amparo social junto ao INSS 

(evento n. 21944264, fls. 01/03), os quais demonstram a probabilidade do 

direito que o requerido, ao menos em sede de cognição sumária, possui o 

transtorno narrado e esta morando com a requerente, que custeia suas 

despesas. O Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também 

está presente, haja vista tratar de enfermidade que coloca o requerido em 

situação de extrema fragilidade social, possibilitando que terceiros tirem 

proveito dele, tendo posto, seu tutor (junto ao INSS) ter falecido em 

meados de setembro de 2017. Diz o art. 1.767 do Código Civil: Art. 1.767. 

Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência 

mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos civis; Nesse 

sentido, segue a orientação da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. 

ORDEM LEGAL. 1. Havendo elementos de convicção veementes acerca 

da incapacidade civil do interditando, que conta oitenta anos de idade e é 

portador de Mal de Alzheimer, cabível a nomeação da filha para exercer a 

curatela provisória. 2. A providência deferida é provisória, tem conteúdo 

protetivo e poderá ser revista a qualquer tempo. Recurso provido. (Agravo 

de Instrumento Nº 70053258422, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

18/02/2013) (TJ-RS - AI: 70053258422 RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 18/02/2013, Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2013). (grifo 

nosso). Portanto, diante do estado de saúde do curatelado e os fatos 

narrados na inicial (CPC, art. 749), presentes estão os requisitos 

necessários à concessão da pretendida medida, pois o pleito é fundado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. CONCLUSÃO: Ante o exposto, defiro a medida liminar 

conforme requerida, pelo que nomeio como curador de Renato Castro 

França, sua avó Virginia Pereira de França. No mais, deixo de designar 

audiência de interrogatório do interditando, em razão da situação 

excepcional decorrente da pandemia de COVID-19 (art. 2º, § 5º da 

Portaria-conjunta nº 249, de 18 de março de 2020), assim, após a 

normalização, façam-me os autos concluso para designação de oralidade. 

Cite-se o interditando e intime-se o autor. Ciência ao Ministério Público. 

Tome-se por termo o compromisso. Expeça-se ofício ao INSS dando 

ciência da decisão. Por fim, DETERMINO que o que a Sra. Gestora 

providencie perante o Psicólogo e Assistente Social deste Juízo, que 

ambas, realizem estudo psicossocial na residência em que se encontra o 

requerido, a fim de proporcionar a este Juízo maiores elementos de 

convicção da realidade dos fatos Cumpra-se com a urgência que o caso 

requer. São Félix do Araguaia-MT, na data da assinatura digital. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-36.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES MUNIZ (EXECUTADO)

PEDRO LOPES MUNIZ (EXECUTADO)

SILVANA COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000831-36.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: PEDRO LOPES MUNIZ, PEDRO LOPES MUNIZ, SILVANA 

COSTA RIBEIRO Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 

de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000789-84.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTA DE FATIMA MARINHO SILVA (EXECUTADO)

RICARDO BRAGA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000789-84.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: RICARDO BRAGA NASCIMENTO, MARIA MARTA DE FATIMA 

MARINHO SILVA Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), 

devendo constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido 

o prazo retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do 

artigo 829 do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial 

(letra “c” do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o 

respectivo auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

observando preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se 

houver. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de 

justiça procurará o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 

de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000837-43.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA SILENE ALVES FERNANDES (EXECUTADO)

NOEL SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000837-43.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: KASSIA SILENE ALVES FERNANDES, NOEL SOARES DA 

SILVA Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 

de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000642-58.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

ABRAAO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo constar no 

mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo retro 

mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 do 

CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” do 

inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo auto. 

O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 

de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000852-12.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES MUNIZ (EXECUTADO)

SILVANA COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

PEDRO LOPES MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000852-12.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: PEDRO LOPES MUNIZ, PEDRO LOPES MUNIZ, SILVANA 

COSTA RIBEIRO Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 

de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-48.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN JOAQUIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

ABRAAO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000869-48.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: ABRAAO SOARES DA SILVA, GILVAN JOAQUIM DOS 

SANTOS Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 

de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-86.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDMAR MARTINS DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000127-86.2020.8.11.0017. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: WALDMAR MARTINS 

DE SOUSA Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 

de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-78.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MOURA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA DOS SANTOS JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000134-78.2020.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: MANOEL MOURA DA SILVA, MARIA DOS SANTOS JOSE DA 

COSTA Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 

de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-54.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000252-54.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): JOAO GOMES MORAIS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Compulsando os autos, diante dos relatos e provas 

pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido nunca comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 16 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-39.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000253-39.2020.8.11.0017. AUTOR: 

JOAO GOMES MORAIS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Compulsando os autos, diante dos relatos e provas 

pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido nunca comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 16 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-55.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000002-55.2019.8.11.0017. REQUERENTE: MANOEL DE JESUS JORGE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, promovido por MANOEL DE JESUS JORGE DA 

SILVA em face de BANCO DO BRADESCO S.A, ambos devidamente 

qualificados. Houve o pagamento do valor devido pelo Executado (ID n° 

30196060), ocasião em que o Exequente pugnou pela liberação dos 

valores depositados para conta de sua titularidade (ID n° 30471545). É o 

sucinto relatório. Fundamento. DECIDO. A parte devedora efetuou o 

pagamento do débito. É de reconhecer-se, assim, que o presente feito 

alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente demanda, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará de transferência 

eletrônica dos valores depositados no documento de ID n° 30196063, para 

a conta de titularidade do Exequente, informada no documento n° 

30471545. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas 

e anotações de estilo, independentemente de nova determinação. P.R.I. 

Cumpra-se. São Félix do Araguaia/MT, 16 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000419-05.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000419-05.2020.8.11.0039. AUTOR(A): ADENIL FARIA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação Previdenciária proposta por ADENIL FARIA, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Aduz, em apertada síntese, em razão do grave 

acidente ocorrido, a parte Autora teve como consequência Fratura de 

Membro SUPERIOR (punho/antebraço), sendo submetida a tratamento 

conservador. 3. Vieram-me os autos conclusos. 4. É o relato do 

necessário. Decido. 5. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 6. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 7. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 8. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 9. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 10. Após, deverá a Secretária de este Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. 11. Deverá a Secretária de esta Vara agendar a 

data da perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 12. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 13. Consigno que, com a 

nova sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a 

regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 
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forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 14. Para o expert nomeado, fixo honorários 

periciais no valor máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – 

com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da referida resolução –, 

devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I da mesma resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. 15. Isto posto, DETERMINO que o perito nomeado 

estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que a 

requerente possa se restabelecer para o labor. 16. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência do autor, assim como a sua impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. 17. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 15 

de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000420-87.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO DOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000420-87.2020.8.11.0039. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MIGUEL 

ANTONIO DOS REIS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. MIGUEL ANTONIO DOS REIS, devidamente 

qualificado(a) na peça basilar, ajuíza Ação de procedimento comum em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. 2. Sustenta, em 

apertada síntese, que possui 67 (sessenta e sete) anos de idade e que 

durante toda a da sua vida exerceu atividade rural junto com a sua família 

em regime de economia familiar, cultivando lavoura para subsistência. 3. 

Requer que seja julgada totalmente procedente a presente ação para que 

seja condenada a parte requerida a fornecer o benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte autora. 4. Juntou os documentos (ID n. 

30659173). 5. É o breve relato. Decido. 6. De proêmio, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.° 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. 7. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 8. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-se perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3° c/c art. 183, caput e § 1° c/c art. 230 – para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 09. Apresentada a peça contestatória, dê-se vista 

dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 10. Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao 

requerente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 11. Intime-se. Cumpra-se. 12. Expeça-se o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 15 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000430-34.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA BOIAGO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000430-34.2020.8.11.0039. AUTOR: MARIA DALVA BOIAGO DOS 

SANTOS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. 1. MARIA D’ALVA BOIAGO DOS SANTOS, 

devidamente qualificado(a) na peça basilar, ajuíza Ação de procedimento 

comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. 2. Sustenta, em 

apertada síntese, que possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade e que 

durante toda a da sua vida exerceu atividade rural junto com a sua família 

em regime de economia familiar, cultivando lavoura para subsistência. 3. 

Requer que seja julgada totalmente procedente a presente ação para que 

seja condenada a parte requerida a fornecer o benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte autora. 4. Juntou os documentos (ID n. 

30959562). 5. É o breve relato. Decido. 6. De proêmio, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.° 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. 7. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

08. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-se 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 

242, § 3° c/c art. 183, caput e § 1° c/c art. 230 – para, querendo, 

apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – 

NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que pretende 

produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 09. Apresentada a peça contestatória, dê-se vista 

dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 10. Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao 

requerente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 11. Intime-se. Cumpra-se. 12. Expeça-se o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 15 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-82.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA SOUZA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010126-82.2014.8.11.0039. RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA 

SOUZA BORGES RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. 

Após, considerando que feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que seja retificada a classe processual no respectivo 

sistema, bem como a realização de cálculo pelo contador judicial, nos 

moldes do art. 52, II da Lei 9.099/95. 3. Após, intimem-se o devedor, na 

pessoa de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem 

um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 4. 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 6. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

08 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-82.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA SOUZA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010126-82.2014.8.11.0039. RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA 

SOUZA BORGES RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. 

Após, considerando que feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que seja retificada a classe processual no respectivo 

sistema, bem como a realização de cálculo pelo contador judicial, nos 

moldes do art. 52, II da Lei 9.099/95. 3. Após, intimem-se o devedor, na 

pessoa de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem 

um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 4. 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 6. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

08 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-78.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JAACILENE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR OAB - MT27716/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERREIRA DE PAULA (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA SENTENÇA 

PROLATADA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001435-08.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PIRES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR RÉPLICA NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-49.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR RÉPLICA NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000445-80.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

G. E. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

EUGENIO FERREIRA DA COSTA FILHO OAB - 369.132.191-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. A. C. (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 24/07/2020 às 14:00Hs , na sala de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000445-80.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

G. E. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

EUGENIO FERREIRA DA COSTA FILHO OAB - 369.132.191-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. A. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que foi distribuído Carta Precatória com o número 

1001348-87.2020.8.11.0055 para o órgão 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ 

DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000175-56.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO (TESTEMUNHA)
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MARIA TEREZA SORANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNO OLIVEIRA DE ALMEIDA OAB - RO5185 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juliano Rafael Tixeira Enamoto (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000175-56.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: MARIA TEREZA SORANA TESTEMUNHA: JULIANO RAFAEL 

TEIXEIRA ENAMOTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, 

de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, 

para o dia 22 de maio de 2020, às 14h30min. Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001250-67.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MORENO RIBEIRO (TESTEMUNHA)

GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SANTOS SILVA OAB - SP154033 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTON JOSE NASSER DE MELLO OAB - MS5124 (ADVOGADO(A))

HELENA BIMONTI OAB - SP316476 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARLENE MORENO RIBEIRO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s), na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

ciência acerca da audiência de instrução designada para o dia 22/05/2020 

15:15, no Fórum da Comarca de Sapezal-MT.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000601-68.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CIA DO CORPO ACADEMIA E ESTETICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - 

VALCIR CASAGRANDE (IMPETRADO)

 

ATO ORDINATÓRIO, Intima-se a defesa técnica da r. decisão proferida 

nos autos. RAFAEL MENDES DA SILVA Gestor/Analista Judiciário 

Matricula 36926

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87179 Nr: 2825-69.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, ERAÍ 

MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI 

SCHEFFER, JOSÉ MARIA BORTOLI, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO AUGUSTO COSTA 

DELGADO - OAB:15537, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - 

OAB:9.189, JOSE AUGUSTO COSTA DELGADO - OAB:7490 RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:22.497/B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela parte 

requerente (ref. 57), bem assim pela parte requerida (ref. 60), 

RECEBO-OS e determino a intimação dos respectivos apelados, por 

intermédio de seus advogados, para apresentarem contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87179 Nr: 2825-69.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, ERAÍ 

MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI 

SCHEFFER, JOSÉ MARIA BORTOLI, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO AUGUSTO COSTA 

DELGADO - OAB:15537, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - 

OAB:9.189, JOSE AUGUSTO COSTA DELGADO - OAB:7490 RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:22.497/B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 Intima-se a parte requerida na pessoa de seu(a) advogado(a)a 

apresentar as Contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88758 Nr: 404-72.2016.811.0078

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON CALLEGARI, SONIA APARECIDA SAGGIORATO 

CALLEGARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE ANTONIA SOARES ARAÚJO, 

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA, INTERESSADOS AUSENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAIS - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) para se 

manifestar nos autos nos termos da r. Decisão de ref. 70, do dia 

09/04/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96306 Nr: 3259-24.2016.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIA CRISTINA RODRIGUES OLIMPIO, LUCAS LOPES 

DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Maria Alves 

Rodrigues - OAB:12642O, MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado nomeado nos autos para se manifestar quantoa o 

aceite ou não do encargo e, caso positivo apresentar manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109595 Nr: 1771-63.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intima-se a parte autora da decisão de ref. 30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112187 Nr: 3342-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES DE OLIVEIRA, SHEYLA 

GONÇALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, Guilherme Maria Alves Rodrigues - OAB:12642O, 

LEILAINE PEREIRA MORAES - OAB:22750/O

 Intima-se o advogado nomeado nos autos para se manifestar nos autos 

quanto ao aceite ou não do encargo e, caso positivo apresentar 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias nos termos da r. Decisão de 

ref. 44, 08/04/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91871 Nr: 1249-07.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE FÁTIMA ILLES STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, dentro do prazo legal.

Apresentado o recurso, ou não, impulsionar os autos ao magistrado para 

juízo de admissibilidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96222 Nr: 3213-35.2016.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADER DANIEL MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Intime-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a se 

manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78518 Nr: 2199-84.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON FERNANDES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:PR/45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS em que JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR move em face de WANDERSON 

FERNANDES DE MOURA.

Tentada a intimação do executado, restou infrutífera.

Com vistas, o exequente requereu o arresto prévio, via BACENJUD – ref. 

90.

Pois bem.

É plenamente possível a realização de procedimentos que visem bloquear 

o patrimônio do devedor antes mesmo da realização de sua citação, 

exemplo disso, é justamente a medida cautelar de arresto. Referido 

arresto prévio ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução, no caso de o executado não ter sido encontrado 

para ser citado, hipótese em que é ele cabível inclusive na modalidade on 

line, por aplicação dos dispostos na legislação processual.

No caso em tela, considerando que dois executados não foram 

localizados para serem citados, DEFIRO o pedido de arresto executivo, via 

BACENJUD, até o valor da execução, devendo os autos permanecer no 

Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação dos executados, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação dos executados, intime-se a parte exequente para, em 10 

(dez) dias, dar andamento ao feito.

Ainda, deverá a parte exequente indicar novo endereço do executado, no 

prazo acima estipulado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80128 Nr: 333-07.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON LIMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:5.225 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

O recurso apelatório refere-se agora a homologação do acordo e a não 

determinação de suspensão do feito até o cumprimento da composição 

amigável, uma vez que a sentença determinou o imediato arquivamento.

Assim, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82986 Nr: 1402-74.2015.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAL RENT A CAR AUTOM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de alteração da restrição aplicada sob o veículo, eis que a 

restrição de circulação é uma medida mais ampla.

Defiro também o pedido de penhora do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, placa 

JZV5476.

 Expeça-se respectivo mandado de penhora, avaliação e intimação da 

parte executada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94709 Nr: 2451-19.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO/MT, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A SILVA GUEDES SANTOS RESTAURANTE 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 
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- OAB:20720 B MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a)advogado(a) a se manifestar 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72181 Nr: 1730-09.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 Assim, diante do não cumprimento da ordem judicial proferida em 

22.01.2018 (ref. 14) e em razão da alteração do paradeiro dos bens 

penhorados judicialmente, considerando que tais condutas caracterizam 

ato atentatório à dignidade da justiça, condeno o executado ao pagamento 

de multa no montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado da causa, a ser revertida em favor do exequente e executada 

nos próprios autos.

Ao mesmo tempo, defiro os pedidos contidos nos itens ‘b’ e ‘c’ do petitório 

retro, devendo ser expedido o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82592 Nr: 1254-63.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAIZA BENTO DA SILVA-ME, VW RENOVADORA DE 

PNEUS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE SEGUROS GERAIS S.A, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:MT 16.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 DESPACHO

Intime-se a instituição bancária executada para manifestar-se nos termos 

do petitório retro, no prazo de 10 dias.

Após, apresentada manifestação ou transcorrido “in albis” o prazo supra, 

manifeste-se a exequente, no mesmo prazo.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83102 Nr: 1446-93.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI J. SOUZA-ME, VANDERLEI JOSÉ 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Sabe-se que o RENAJUD é sistema eletrônico judicial de acesso restrito, 

utilizado apenas pelos magistrados, e servidores por eles autorizados, 

que tem por objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à 

Receita Federal.

 Impende consignar que o tema o Superior Tribunal de Justiça, via do REsp 

nº 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o 

entendimento de que após a edição da Lei nº 11.382/06, não mais se exige 

a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens 

penhoráveis para a utilização do sistema BACENJUD. Fundado nesta 

percepção o Min. Mauro Campbell Marques considera aplicável o mesmo 

entendimento ao RENAJUD e ao INFOJUD. Confira-se excerto da decisão 

monocrática no AREsp Nº 763873 e REsp nº 1522678: “(...) Neste 

contexto, acredito que o mesmo entendimento adotado para o Bacenjud, 

deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios colocados a 

disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos 

a satisfazer os créditos executados. (...)”.

Por oportuno vale destacar o novel Diploma Processual Civil, trouxe 

expresso em seu artigo 6º, o princípio da cooperação, ao preconizar que 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, ou seja, o 

processo é o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as 

partes).

Importante ressaltar que a consulta aos meios eletrônicos (BACENJUD, 

INFOJUD e RENAJUD) não induz violação ao direito de privacidade ou 

quebra de sigilo fiscal, uma vez que tais sistemas são de acesso restrito, 

utilizados para simples exame e apenas por magistrados e servidores por 

eles autorizados.

Assim, defiro o pedido de bloqueio, via RENAJUD.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que for de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85066 Nr: 2187-36.2015.811.0078

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RENE BORTOLO, ANTONIO RENE 

BORTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211648

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

interposição de embargos, determino a intimação da parte exequente para, 

em 15 dias, dar andamento ao feito.

Lado outro, sendo efetivado bloqueio, intime-se o executado por 

intermédio de seu advogado constituído nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85976 Nr: 2499-12.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLER MARTA DORS RODOY, ONEIDE 

ADÃO RODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Khafif Dayan - 

OAB:SP/131.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Souza Schmidt - 

OAB:43.702/PR

 DECISÃO

Antes de ser angularizada a relação processual, os executados 

manifestaram-se espontaneamente nos autos, oportunidade em que 

aviaram exceção de pré-executividade, a qual, todavia, foi rejeitada, 

consoante se infere à ref. 24.

Após, sobreveio manifestação da empresa Via Fértil, terceira estranha à 
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lide, postulando pela substituição do polo passivo da demanda executiva, 

para o fim de que ela passe a constar como parte executada, 

excluindo-se os devedores originários (ref. 33).

Na sequência, foi colacionada aos autos cópia da sentença proferida nos 

embargos à execução opostos pelos executados e, por conseguinte, 

manifestou-se o exequente sobre o pedido formulado à ref. 33, pugnando 

por sua rejeição.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

No tocante ao pedido de substituição do polo passivo, deduzido à ref. 33, 

tenho que não merece guarida, uma vez que, além de ser verificada a 

regularidade do título exequendo, tal questão foi anteriormente dirimida nos 

autos de código 86785, prescindo, assim, de maiores digressões.

Lado outro, considerando adequação do valor executado, conforme 

informado à referência retro, intime-se o exequente para que se manifeste 

objetivamente em prosseguimento, no prazo de 10 dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89674 Nr: 633-32.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Sendo efetivado bloqueio, intime-se o executado para manifestação no 

prazo legal.

Lado outro, resultando infrutífero o bloqueio, manifeste-se o exequente em 

15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91102 Nr: 1050-82.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADINA DONDOSSOLA DE CARLI, JARDINA 

DONDOSSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

interposição de embargos, determino a intimação da parte exequente para, 

em 15 dias, dar andamento ao feito.

Lado outro, sendo efetivado bloqueio, intime-se o executado por 

intermédio de seu advogado constituído nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100383 Nr: 1850-76.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEODIR DE CARLI, TEREZINHA VARGAS BELLO DE 

CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSONEI FRANCISCO MACHADO, POLIANA 

FERNANDES LAET, NIURA MELO FERNANDES DIAS, ELLEN FERNANDES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que inexistem elementos que indiquem que 

as requeridas Ellen e Niura não fazem jus aos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, havendo nos autos, inclusive, informações de que esta 

última, em decorrência de acidente automobilístico, submete-se a 

tratamentos periódicos em Cuiabá/MT, oportunidade em que fica instalada 

na Casa de Apoio daquele município, situação que, a princípio, sinaliza a 

alegada hipossuficiência financeira.

Assim, sem maiores delongas, defiro às postulantes as benesses da 

gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC e, via de 

consequência, nomeio em seu favor o advogado Guilherme Maria Alves 

Rodrigues, inscrito na OAB/MT 12.642/O, o qual já deverá ser intimado via 

telefone ou perante o balcão desta Serventia para aceitação ao encargo, 

devendo, desde já ser intimado para apresentar manifestação em 15 

(quinze) dias.

Ademais, considerando que a audiência de conciliação é o termo inicial 

para fruição do prazo para apresentação de defesa, certifique-se o 

decurso de prazo pela requerida Poliana.

Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

defesa em favor do requerido Elsonei.

Apresentadas as contestações, manifestem-se os autores em 15 (quinze) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 114870 Nr: 4961-34.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F GOMES SERVIÇOS – ME, ALEXANDRE 

FERNANDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 
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bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

interposição de embargos, determino a intimação da parte exequente para, 

em 15 dias, dar andamento ao feito.

Lado outro, sendo efetivado bloqueio, intime-se o executado por 

intermédio de seu advogado constituído nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85399 Nr: 2302-57.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILSON GARCIA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto a certidão 

negativa do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92026 Nr: 1303-70.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto à certidão 

negativa do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92321 Nr: 1399-85.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA COMARCA DE ITABERAÍ - GO, LUIZ DE BONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SANTOS CARVALHO, ROSANGELA 

BALTIERE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BORGES DE MATOS - 

OAB:30.165 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto à certidão 

negativa do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98964 Nr: 1180-38.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto à certidão 

negativa do oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000601-68.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CIA DO CORPO ACADEMIA E ESTETICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - 

VALCIR CASAGRANDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000601-68.2020.8.11.0078. IMPETRANTE: 

CIA DO CORPO ACADEMIA E ESTETICA LTDA - ME IMPETRADO: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - 

VALCIR CASAGRANDE CIA DO CORPO ACADEMIA E ESTÉTICA LTDA 

impetrou mandado de segurança em face do ato praticado por VALCIR 

CASAGRANDE, na qualidade de Prefeito Municipal de Sapezal/MT, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a impetrante ser atuante no 

ramo de academia e, em decorrência dos decretos estaduais e municipais, 

encontra-se com suas atividades suspensas desde meados de 

março/2020. Discorre a imperiosidade em retornar às suas atividades, 

ante a iminente necessidade de efetuar o pagamento dos funcionários e 

de impostos. Aduz que no município de Sapezal diversos 

empreendimentos comerciais, mesmo que prestam serviços e produtos 

não essenciais, estão funcionando regularmente, não havendo, assim, 

razões para subsidiar a manutenção da suspensão de suas atividades de 

ginástica. Assevera que foi realizada reunião pelo Comitê Interinstitucional 

de Prevenção e Monitoramento do Covid-19, na qual restou estabelecido 

que a feira municipal poderia funcionar para atendimento do público em 

geral, desde que adotadas as medidas preventivas à disseminação do 

vírus. Ressalta que inexiste motivação específica que ampare a 

manutenção da suspensão de suas atividades, motivo pelo qual requer a 

concessão de liminar para o fim de que seja autorizado seu regular 

funcionamento, comprometendo-se a adotar às orientações da 

Organização Mundial da Saúde e das contidas nos decretos vigentes. 

Junto da inicial vieram os documentos de fls. 23/71. É o relatório. Decido. 

Sabe-se que a concessão de liminar em mandado de segurança está 

prevista no inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. Os requisitos 

legais são o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de o 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida (periculum in mora). No caso em tela, os documentos que 

acompanham a inicial não indicam, a priori, a probabilidade do direito da 

impetrante, mormente ante a ausência de substratos de abusividade ou 

ilegalidade pela autoridade coatora. Cediço que as normativas federais e 

estaduais, instrumentalizadas por meio de leis e decretos, editadas para o 

fim de coibir e atenuar os efeitos causados pela pandemia mundial em 

virtude do Covid-19, servem como diretrizes que estabelecem linhas 

gerais a serem observadas e atendidas, podendo os municípios 

regulamentá-las de acordo com a realidade enfrentada em cada região, 

dentro, contudo, dos limites impostos por normativa superior 

hierarquicamente. No caso em exame, verifica-se que ainda vige o 

Decreto Estadual n. 432/2020, o qual estabelece: “Art. 3º Em todos os 

municípios do Estado de Mato Grosso, independentemente de ocorrência 

de casos confirmados de COVID19, ficam vedadas as atividades que 

provocarem aglomerações de pessoas, tais como: IX - academias; (...) 

Art. 10. Este Decreto, por tratar de norma relativa ao direito à saúde 

prevista no art. 24, XII, da Constituição Federal , vincula os municípios, que 

somente poderão estabelecer medidas diversas das constantes neste 

Decreto mediante fundamentação técnica específica.”. Ademais disso, 

consoante indicado na exordial, foi editado o Decreto Municipal n. 37/2020, 

o qual, em dissonância às disposições contidas no Decreto Estadual 

sobredito, determinou a reabertura de diversos empreendimentos 

considerados não essenciais, inclusive de academias. Todavia, através 

da ação n. 1000471-78.2020.811.0078, foi concedida liminar no sentido 

de, dentre outras deliberações, manter a suspensão dos serviços 

prestados em academias. Nesse cenário, não vislumbro, em análise de 

cognição sumária, qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade 

acoimada como coatora, eis que as medidas adotadas estão harmônicas 

com o Decreto Estadual e a decisão judicial mencionada, ambos ainda 

válidos e eficazes para produzir seus efeitos. Por oportuno, impende 

elucidar que, embora a afirmação de afastamento dos aparelhos 

disponíveis na academia e disponibilização de álcool em gel, inclusive com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 763 de 783



apresentação de plano de contingência e requerimento de inspeção 

judicial, o Mandamus, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, 

não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase 

instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a 

demonstrar, de plano, o direito alegado. Por fim, guisa esclarecer que deve 

prevalecer o direito à vida e à saúde, tendo este preponderância à 

preocupação com a atividade econômica. Assim, verifica-se a ausência 

dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar pleiteada, pois 

não restou demonstrado, por ora, abusividade perpetrada pela autoridade 

coatora, que, a propósito, agiu em consonância ao Decreto Estadual nº 

432/2020. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da 

Lei nº 12.016/2009. Findo o prazo de prestação de informações, 

remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da referida Lei). Com o 

cumprimento das determinações, tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de abril de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-93.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR SOARES SEIDLER (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 29/06/2020 14:00 , na sala de Conciliação.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-80.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PABLO ARAUJO BATISTA FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CITA-se o requerido da presente ação e intima-se do inteiro teor da 

Decisão de Id. 30598450

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-65.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CITA-SE o requerido da Ação e intima-se do inteiro teor da Decisão de Id. 

30598473

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-50.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CITA-SE e Intima-se o requerido do inteiro teor da Decisão de Id. 

30599401.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-67.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY WANDERSON DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CITA-SE e Intima-se o requerido do inteiro teor da Decisão de Id. 30599414

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-55.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE COL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

CITA-SE e Intima-se o requerido do inteiro teor da Decisão de Id. 30600842

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-23.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELUZIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - 384.578.731-72 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000131-23.2019.8.11.0094 Assunto: [Indenização 

por Dano Moral, Indenização por Dano Moral] Autor: ELUZIA MARIA DA 

SILVA Requerido: MUNICIPIO DE TABAPORA Vistos. À vista de tudo que 

consta nos autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do 

Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da 

Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou 

declaração de preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para 

cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 

deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar através 

das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, 

no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 
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apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-18.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIEL GOIS DA SILVA (REU)

YAGO RAFAEL DUVARZEM CAMARGO (REU)

ANDRESSA RAFAELA LIMA MATEUS (REU)

VALDIERISON VINICIUS MONTEIRO DE JESUS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000239-18.2020.8.11.0094. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: ANDRESSA RAFAELA LIMA MATEUS, YAGO RAFAEL DUVARZEM 

CAMARGO, JARDIEL GOIS DA SILVA, VALDIERISON VINICIUS MONTEIRO 

DE JESUS Vistos. Diante da certidão contida no ID 31232493, constando 

que devidamente notificada a acusada Andressa Rafael Lima Mateus, 

deixou decorrer o prazo sem apresentar resposta à acusação. Com 

espeque no § 3º do art. 55 da Lei n. 11343/2006 e, considerando que esta 

Comarca de Tabaporã não é assistida pela Defensoria Pública Estadual, 

nomeio à acusada o Dr. Magaiver Baesso dos Santos, para oferecer 

resposta em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos. Sem prejuízo 

da determinação acima, intime-se a acusada, acerca da presente 

nomeação, bem como caso queira constituir advogado de sua confiança 

deverá informar ao Sr. Oficial de Justiça no ato de sua intimação. 

Considerando, que o acusado Yago Rafael Duvarzem Camargo no ato de 

sua notificação informou não possuir advogado particular ID. 31157786, 

ainda, a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, estendo a 

nomeação do advogado Dr. Magaiver Baesso dos Santos, para também 

atuar na sua defesa. Deixo para arbitrar os honorários advocatícios por 

ocasião da sentença. Considerando, que o acusado Valdierison Vinicius 

Monteiro de Jesus, no ato de sua notificação, informou que possui 

advogada constituída na pessoa da Dra. Diani de Morais, da Comarca de 

Porto dos Gaúchos, intime-se a advogada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar no autos. No tocante, ao acusado Jardiel Gois da Silva, que 

encontrar-se foragido, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público Estadual. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-58.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

requerente, na pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a 

contestação de Id. 28707776, no prazo legal. TABAPORÃ, 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-74.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000287-74.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:ELIZEU 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Tabaporã Data: 26/05/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, 

QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 . 16 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Comarca de Tapurah

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-75.2019.8.11.0108
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SOUZA OKUMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 16/04/2019, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-75.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SOUZA OKUMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Numero do Processo: 

1000170-75.2019.8.11.0108 REQUERENTE: REQUERENTE: ELIEL SOUZA 

OKUMURA REQUERIDO: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente intimada, não 

compareceu à audiência nem apresentou justificativa, razão pela qual 

deve ser declarada sua contumácia, extinguindo-se o processo, com 

condenação ao pagamento das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. A presença da parte às 

audiências é obrigatória, devendo apresentar sua justificativa até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada a 

audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção do 

processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das 

partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo 

Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, 

mesmo que tenha advogado constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados 

Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 

102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. 

ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos 

do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das 

audiências do processo acarreta a extinção do feito sem julgamento do 

mérito, não se justificando a falta quando o advogado da parte foi 

regularmente intimado da designação do ato. Recurso conhecido e não 

provido”. (Recurso Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor 

Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma 

Recursal Única do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná). 

Ressalta-se que para evitar a extinção do processo em razão do não 

comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que, in casu, 

não ocorreu. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas se deve ao 

princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. P.R.I. 

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para pagamento das 

custas, no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se certidão para 

cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o feito. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-75.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SOUZA OKUMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Numero do Processo: 

1000170-75.2019.8.11.0108 REQUERENTE: REQUERENTE: ELIEL SOUZA 

OKUMURA REQUERIDO: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente intimada, não 

compareceu à audiência nem apresentou justificativa, razão pela qual 

deve ser declarada sua contumácia, extinguindo-se o processo, com 

condenação ao pagamento das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. A presença da parte às 

audiências é obrigatória, devendo apresentar sua justificativa até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada a 

audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção do 

processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das 

partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo 

Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, 

mesmo que tenha advogado constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados 

Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 

102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. 

ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos 

do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das 

audiências do processo acarreta a extinção do feito sem julgamento do 

mérito, não se justificando a falta quando o advogado da parte foi 

regularmente intimado da designação do ato. Recurso conhecido e não 

provido”. (Recurso Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor 

Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma 

Recursal Única do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná). 

Ressalta-se que para evitar a extinção do processo em razão do não 

comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que, in casu, 

não ocorreu. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas se deve ao 

princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. P.R.I. 

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para pagamento das 

custas, no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se certidão para 

cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o feito. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000233-71.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO VIEIRA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-30.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BRESSAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000173-30.2019.8.11.0108 REQUERENTE: NEUSA BRESSAN DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte requerida, por seu procurador, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto aos documentos juntados, 

documento ID 30693455 destes autos. Alessandra Neves de Sousa 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-52.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BRAGANHOLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 30/04/2019, às 

14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-67.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BRAGANHOLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 30/04/2019, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-67.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BRAGANHOLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NÚMERO: 1000177-67.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: ELIANE BRAGANHOLI DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o Recurso Inominado, evento 29855287 e 

29854438 destes autos, foi protocolado no prazo legal, tendo o recorrente 

invocado os benefícios da assistência judiciária gratuita, com previsão no 

artigo 54, paragrafo único da Lei 9099/95*, assim, nos termos do Artigo 

42, §2º da Lei 9099/95**, promovo a intimação do recorrido para oferecer 

resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias. Tapurah, 16 de abril de 2020 

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA Analista Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Avenida Rio de Janeiro, 223, Bairro: Centro, Cidade: 

Tapurah-MT Cep:78.573-000 - Fone: (66) 3547-2186. * "Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita." ** 

"Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. [...] § 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o 

recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias."

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000289-07.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA MINUEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA BSI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NÚMERO: 1000289-07.2017.8.11.0108 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimação da 

parte requerida, por seu procurador, para manifestação no prazo de 10 

dias quanto ao pedido de desistência da ação ID 16754321. Tapurah, 16 

de abril de 2020 Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-68.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000498-68.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:ALEXANDRO 

MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 02/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 

223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000769-83.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS OAB - MT0020868A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 767 de 783



NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000769-83.2019.8.11.0085. 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL 

movida por HECTOR LUIZ RAMOS MARKS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. Devidamente 

citada, a parte executada não impugnou o cálculo apresentado pela parte 

autora [ID. 27490798]. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte executada não impugnou os valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 2.785,53 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e 

cinquenta e três centavos). DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra 

o Provimento n.º 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000769-83.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS OAB - MT0020868A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000769-83.2019.8.11.0085. 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL 

movida por HECTOR LUIZ RAMOS MARKS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. Devidamente 

citada, a parte executada não impugnou o cálculo apresentado pela parte 

autora [ID. 27490798]. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte executada não impugnou os valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 2.785,53 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e 

cinquenta e três centavos). DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra 

o Provimento n.º 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000088-16.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000088-16.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: JOSE FRANCISCO PASCOALAO EXECUTADO: FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL movida por JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO contra o ESTADO DE MATO GROSSO buscando, em 

síntese, a prestação jurisdicional. Devidamente citada, a parte executada 

não impugnou o cálculo apresentado pela parte autora [ID. 30492119]. Os 

autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a 

parte executada não impugnou os valores apresentados pela parte autora, 

HOMOLOGO-OS, totalizando a importância de R$ 3.749,55 (três mil 

setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Terra Nova 

do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-12.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON GRAFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000377-12.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): DILSON GRAFF REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. Considerando que o CPC dispõe 

que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juiz. Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. In casu, pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Concordando o 

perito quanto ao valor dos honorários arbitrados, requisite-se o seu 

pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, 

devendo ser observado pela Sra. Gestora Judiciária. Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistente 

técnico. Após a apresentação de quesitos pela parte autora, intime-se o 

especialista para que designe data para realização da perícia, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo os seguintes quesitos apresentados pelo juízo: 1. Qual (is) a 

(s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de 

doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença 

ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA 

ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os 

quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em 

questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 

3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de 

TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? 12. O 

(a) periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget 

(osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) 

e ou contaminação por radiação? Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, 
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dos quesitos da parte autora e do juízo, bem como dos documentos 

necessários e os quesitos da parte requerida (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora. Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000647-70.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000647-70.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos Considerando que as circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos 

termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção da prova. Dessa forma, não havendo questões 

prejudiciais e preliminares, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando 

à organização de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, que a parte 

requerente pugnou pela realização de perícia grafotécnica nos contratos 

juntados aos autos pela parte requerida, bem como pela expedição de 

ofício ao Banco Bradesco, a fim de que este forneça extratos bancários 

da parte autora. O requerido também pugnou pela expedição de ofício ao 

Bradesco, a fim de comprovar o recebimento do valor R$ 2.503,04 pelo 

requerente. DEFIRO os pedidos de expedição de ofício ao Banco 

Bradesco, agência de Peixoto de Azevedo/MT. Determino que a referida 

instituição financeira apresente extrato bancário da conta corrente da 

parte autora (conta nº 6702236), referente ao mês de março/2015, a fim 

de que possa verificar se houve o crédito no valor de R$ 2.503,04. 

DEFIRO a prova pericial, de modo que DETERMINO que a Secretaria de 

Vara NOMEIE perito grafotécnico credenciado junto ao TJMT, que possa 

atender os beneficiários da justiça gratuita, devendo a Secretaria de Vara 

agendar data. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código 

de Processo Civil, a controvérsia fática cinge-se em saber se a assinatura 

constante no contrato apresentado pelo requerido pertence à parte 

autora. INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos os documentos originais do contrato nº 

51-099463/15310, para que possam ser submetidos à perícia 

grafotécnica. Juntados aos autos os documentos originais, deverá a 

Secretaria intimar o perito para que realize a perícia grafotécnica, devendo 

apresentar o laudo em 30 (trinta) dias. Após a juntada do laudo, DIGAM as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze). Na sequência, CONCLUSOS para 

sentença. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000647-70.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000647-70.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos Considerando que as circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos 

termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção da prova. Dessa forma, não havendo questões 

prejudiciais e preliminares, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando 

à organização de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, que a parte 

requerente pugnou pela realização de perícia grafotécnica nos contratos 

juntados aos autos pela parte requerida, bem como pela expedição de 

ofício ao Banco Bradesco, a fim de que este forneça extratos bancários 

da parte autora. O requerido também pugnou pela expedição de ofício ao 

Bradesco, a fim de comprovar o recebimento do valor R$ 2.503,04 pelo 

requerente. DEFIRO os pedidos de expedição de ofício ao Banco 

Bradesco, agência de Peixoto de Azevedo/MT. Determino que a referida 

instituição financeira apresente extrato bancário da conta corrente da 

parte autora (conta nº 6702236), referente ao mês de março/2015, a fim 

de que possa verificar se houve o crédito no valor de R$ 2.503,04. 

DEFIRO a prova pericial, de modo que DETERMINO que a Secretaria de 

Vara NOMEIE perito grafotécnico credenciado junto ao TJMT, que possa 

atender os beneficiários da justiça gratuita, devendo a Secretaria de Vara 

agendar data. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código 

de Processo Civil, a controvérsia fática cinge-se em saber se a assinatura 

constante no contrato apresentado pelo requerido pertence à parte 

autora. INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos os documentos originais do contrato nº 

51-099463/15310, para que possam ser submetidos à perícia 

grafotécnica. Juntados aos autos os documentos originais, deverá a 

Secretaria intimar o perito para que realize a perícia grafotécnica, devendo 

apresentar o laudo em 30 (trinta) dias. Após a juntada do laudo, DIGAM as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze). Na sequência, CONCLUSOS para 

sentença. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000647-70.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/11/2019 

Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000647-70.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 
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ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/11/2019 

Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000647-70.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/11/2019 

Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000647-70.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico, em atendimento à r. determinação 

de ID. 30923270, que nomeio nos presentes autos o perito JOSE MENAH 

LOURENÇO, ( jmenah@gmail.com), intimando-o acerca da nomeação, bem 

como para que informe a data da realização da perícia. TERRA NOVA DO 

NORTE, 16 de abril de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: 

AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000605-21.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. R. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE 1000605-21.2019.8.11.0085 REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - MT22131-O REQUERIDO: DANIELA DA ROSA RODRIGUES 

Vistos. A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. 

Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não 

há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Recolha-se o mandado expedido nos autos. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000748-10.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. (EXEQUENTE)

M. P. D. E. D. M. G. -. P. D. J. D. C. D. T. N. D. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO 

NORTE – ESTADO DE MATO GROSSO. Autos PJe n.º 

1000748-10.2019.8.11.0085 Cuida-se de ação de execução de alimentos, 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em 

substituição processual do menor MARCOS VINÍCIUS FRANÇA, 

representado por sua genitora Sra. SILVANE REZER DA SILVA, em 

desfavor do executado VILSON FRANÇA, ID 24663523. Em ID 24712855, a 

Magistrada determinou a intimação do executado para pagar o débito 

alimentar no prazo de 03 (três dias) ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo e ainda, deferiu a expedição de certidão de dívida alimentar em 

caso de não pagamento. O executado foi devidamente intimado na data de 

09/12/2019 conforme ID 30438464 – pág. 3. Houve apresentação de 

manifestação justificando o atraso no pagamento da pensão alimentícia, 

bem como demonstrando o pagamento do débito alimentar (ID 30438464). 

Em 24.03.2020 o Ministério Público manifestou requerendo o pagamento da 

dívida alimentar no importe de R$ 398,80 (trezentos e noventa e oito reais 

e oitenta centavos) referente a pensões alimentícias dos meses janeiro, 

fevereiro e março de 2020 (ID 30646333). O executado manifestou 

informando o pagamento do débito alimentar (ID 30969645), bem como 

juntou ao feito comprovantes de pagamentos da dívida alimentícia (ID 

30969651 a 30969656). Vieram os autos com vistas ao Ministério Público. 

Eis o relato necessário. Inicialmente, denota-se que foram jungidos ao feito 

comprovantes em duplicidade conforme ID 30969653 – pag. 01 e 02, bem 

como ID 30969651 a 30969656, uma vez que já foram informados em 

petição anterior (ID 30438464 – pag. 16/19). Outrossim, ante o teor da 

certidão que ora se requer a juntada, verifica-se que o executado 

encontra-se inadimplente com a integralidade do mês de janeiro/2020, e 

ainda com as diferenças dos meses de fevereiro e março de 2020, uma 

vez que efetuou o pagamento no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta 

reais) conforme ID 30969656 – pag. 02/03. Defronte dessas informações, 

apresento a tabela atualizada do débito alimentar: MÊS/ANO VALOR DA 

PENSÃO R$ VALOR PAGO R$ VALOR DEVIDO R$ VALOR DEVIDO 

ATUALIZADO R$ Janeiro/2020 R$ 290,92 0,00 R$ 290,92 R$ 299,07 

Fevereiro/2020 R$ 292,60 R$ 280,00 R$ 12,60 R$ 12,83 Março/2020 R$ 

292,60 R$ 280,00 R$ 12,60 R$ 12,70 Total devido: R$ 324,60 Nesse viés, 

a dívida alimentar perfaz o total de R$ 324,60 (trezentos e vinte e quatro 

reais e sessenta centavos), pelo que se requer a intimação do executado 

para que efetue o pagamento do débito alimentar ou se manifeste sobre 

ele, sob pena de decretação de prisão civil, nos termos do art. 528. § 3° 

do Código de Processo Civil, bem como seja procedido o protesto, 

conforme previsto no §1º, do artigo 528, do mesmo dispositivo legal. Terra 

Nova do Norte/MT, 08 de abril de 2020. ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO 

Promotor de Justiça

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000844-25.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MACHADO BUENO OAB - SP431140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANA MARIA MARCON (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000844-25.2019.8.11.0085. 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO LIMINAR, impetrado por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL – LTDA em desfavor de YANA MARIA MARCON, 

GEVERSON BALESTRIN e PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA, 

todos devidamente qualificados nos autos, sustentando, em suma, que o 

processo licitatório n. 769/2019, cujo edital de pregação presencial n. 
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26/2019, estaria restringindo a participação de empresas com sanções 

aplicadas em outros Municípios, tendo em vista a vedação da participação 

de empresas impedidas de licitar e/ou inidôneas na sobredita licitação, bem 

como a possibilidade de retenção de pagamentos, caso inadimplemento da 

rede credenciada, a exigência de rede credenciada excessiva, impondo, 

ainda, a exigência de preposto local. Com a inicial (ID. 25957110), juntou 

documentos de ID. 25957113/25957115. Decisão de ID. 25972776 

indeferindo o pedido liminar vindicado pela parte impetrante, determinando 

a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar as 

informações necessárias, bem como determinando vista ao Ministério 

Público Estadual para manifestação. Regularmente notificado, a parte 

impetrada apresentou as derradeiras informações (ID. 26340312). 

Devidamente instado, o Ministério Público Estadual manifestou-se no ID. 

26658254, pugnando pelo deferimento do mandado de segurança. Entre 

um ato e outro, a parte impetrada manifestou-se no ID. 29026425 

informando a revogação do pregão presencial n. 026/2019, objeto da 

presente demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. II – 

FUNDAMENTAÇÃO O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988: LXIX - conceder-se-á 

Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. Portanto, pela localização de 

sua disposição legal, é considerado direito e garantias fundamentais do 

cidadão, que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados 

pelo Estado. Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o 

mandado de segurança como sendo "um remédio constitucional, com 

natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e 

certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder 

Público". A legitimidade para a impetração do mandado de segurança é de 

quem, asseverando ter direito líquido e certo, titulariza-o, pedindo para ele 

a proteção judicial. A exigência feita é que aquele que se põe como 

impetrante demonstre que possa exercer o que alega ser o seu direito, se 

vierem a ser afastados os obstáculos contidos no ato tido como coator, 

praticado pelo Impetrado. Hely Lopes Meirelles por sua vez, prossegue 

dizendo o que entende por direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante". No caso vertente, estar-se-á presente a 

perda superveniente do objeto da presente demanda, uma vez que, após 

a instauração do presente mandamus, visando solucionar as ilegalidades 

aventadas pela impetrante acerca do processo licitatório, a parte 

impetrada juntou aos presentes a revogação integral do processo 

licitatório n. 769/2019, sob o fundamento de inexistir decisão efetiva do 

TCE/MT após a recomendação da suspensão do referido procedimento. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE 

ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE HABILITOU E DECLAROU 

VENCEDOR OUTRO LICITANTE - REVOGAÇÃO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO - DEFLAGRADO NOVO PREGÃO - PARTICIPAÇÃO 

ESPONTÂNEA DA IMPETRANTE - FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE - 

PERDA DE OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - REEXAME E RECURSO 

PREJUDICADOS. Se a parte impetrada faz satisfatória comprovação da 

efetiva revogação do procedimento licitatório em que a parte impetrante 

busca ser declarada vencedora, mediante a declaração de ilegalidade do 

ato administrativo que habilitou e declarou vencedor outro licitante, 

impõe-se, com fulcro no art. 485, VI, c/c o art. 493, ambos do CPC/2015, a 

extinção do processo, sem a resolução de seu mérito, dada a 

superveniente carência de ação resultante da perda do objeto ou 

inutilidade do provimento jurisdicional reclamado, o que resulta na 

denegação da ordem (art. 6º, § 5º, Lei n.º 12.016/09. (TJ-MG - AC: 

10569150036667001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 

19/09/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

25/09/2017) Destarte, deflui-se o reconhecimento da perda superveniente 

do objeto, de modo que a extinção anômala do feito é medida que se 

impõe. III – DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo que dos autos 

consta, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI e artigo 493, ambos do Código de Processo Civil, por 

ausência de interesse processual resultante da superveniente perda do 

objeto, o que resulta na denegação da ordem (art. 6º, §5º, da Lei n. 

12.016/09). Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 10, XXII 

da Constituição Estadual e sem honorários, na conformidade das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual. P.R.I.C. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 29832 Nr: 1948-94.2004.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MORANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO VALDEMARCA, TEREZINHA 

MARQUARDT IONGBLOCH SCHUVETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - OAB:19727/O, 

JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:OAB/MT Nº19418, VIVIANE MEIRA 

FERREIRA RODRIGUES - OAB:12305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347/MT, MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

fls. 416/425.DEFIRO o substabelecimento de patrono nos autos (fl. 381), 

devendo ser substituído o nome do atual procurador das partes 

executadas concernente à capa dos autos e ao sistema Apolo, sob pena 

de responsabilização, qual deverá constar o patrono DR. VALTER 

VICENTE LEON – OAB n. 4.146-A.INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito e aportando a planilha de cálculos atualizada, sob pena 

de arquivamento.Transcorrido o prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 14 de abril de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 29864 Nr: 43-25.2002.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Processo nº 2004/691 (Código 29864)

Vistos.

Em que pese à manifestação de fls. 163/167, tem-se que se trata de 

pedido de reconsideração da decisão de fls. 129/130-v.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial deve a parte se valer dos meios 

adequados, tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe 

o prazo recursal, consoante remansosa jurisprudência dos tribunais 

superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a parte se valer dos meios recursais cabíveis.

Via de consequência, tendo em vista que a parte autora demonstrou 

empenho em localizar o endereço da parte requerida, conforme 

observa-se às fls. 165/169, DETERMINO que se proceda à intimação da 

parte requerida, mediante a expedição de edital, nos moldes da decisão de 
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fl. 108.

Transcorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte autora para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 14 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50227 Nr: 120-82.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. NORTE-MATOGROSSENSE - 

SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:12.272 OAB/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/MT, 

JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:OAB/MT 12113, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/MT 12208-A, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 4427

 Processo nº 120-82.2012.811.0085 (Código 50227)

Vistos.

Considerando o cumprimento da decisão, conforme manifestação de fl. 

280 e guia de recolhimento de fl. 280-v, PROCEDAM-SE aos atos 

necessários para a transferência dos valores depositados nos autos na 

conta informada à fl. 281-v, atentando-se para as determinações contidas 

na Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, devidamente certificado, INTIME-SE, pessoalmente, a parte 

exequente acerca do levantamento dos valores, bem como para 

manifestar no que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de quitação integral.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 14 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53451 Nr: 539-34.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJC, BACC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 Processo nº 539-34.2014.811.0085 (Código 53451)

Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido, DETERMINO a remessa dos 

autos à Contadoria do Juízo para que PROCEDA-SE com a atualização do 

débito alimentar.

Após, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se no que entender de direito.

 Transcorrido o prazo e/ou havendo manifestação, DÊ-SE vista dos autos 

ao Ministério Público Estadual.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 14 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63634 Nr: 377-97.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERSON DE MORAES CAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR JARDIM COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:OAB/SP 341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 918, 

inciso I, ambos do CPC.Sem custas. P.R.I.C.Transitada em julgado, 

JUNTE-SE cópia desta sentença aos autos principais, após o que, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 

14 de abril de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55629 Nr: 531-23.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO, 

TMGM, ELAINE GONÇALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CARLOS KICHINER DE MOURA, 

ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA, NEIVA JOSEFINA KISCHENER, 

ALBAIR JOSÉ BONAFIN, MARCELO ELIAS BONAFIM, ZELMIRA MARILIA 

CITON BONAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Ante o exposto, não encontrando arrimo para reconhecer o pretenso 

direito suscitado pela parte requerente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, declarando EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Todavia, fica suspensa a exigibilidade em razão 

do deferimento da gratuidade da Justiça.P.R.I.C.CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público Estadual.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 15 de 

abril de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38433 Nr: 994-38.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA, TIM 

CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6.203/MT, LUIZ 

ANTONIO FILIPPELLI - OAB:OAB/MT 15.280-A

 Processo nº 994-38.2010.811.0085 (Código 38433)

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 225/226 e o espelho de fl. 218, 

PROCEDAM-SE aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados nos autos na conta informada à fl. 226, atentando-se para as 

determinações contidas na Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, devidamente certificado, INTIME-SE, pessoalmente, a parte 

exequente acerca do levantamento dos valores, bem como para 

manifestar no que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de quitação integral.
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CERTIFIQUE-SE se houve o levantamento dos valores bloqueados às fls. 

208/211, conforme decisão de fl. 224, com urgência. Não havendo, 

VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 14 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55884 Nr: 682-86.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRACI RHEINHEIMER VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado por MIRACI RHEINHEIMER VIEIRA em 

face do MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais. DEIXO de condenar a 

parte autora aos honorários advocatícios, tendo em vista a revelia da 

parte requerida.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 14 de 

abril de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59014 Nr: 903-35.2016.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON EDUARDO PASTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 903-35.2016.811.0085 (Código 59014)

Vistos.

1 – DEFIRO o requerimento de conversão e, com fundamento no art. 4° do 

Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, 

CONVERTO a ação de busca e apreensão em ação executiva. 

EFETUEM-SE as necessárias anotações, inclusive no distribuidor, e 

retifiquem-se a atuação e distribuição.

2 - CITE-SE o executado no endereço fornecido na exordial, com os 

benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 dias, contados da 

citação, efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do 

Código de Processo Civil.

 3 - O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 dias após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos.

4 - Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de preferência 

descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge 

do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do 

CPC.

 5 - Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 655, do CPC).

6 - Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de 

bens do devedor suficientes para garantir a execução (art. 830 do CPC), 

sendo que nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de 

Justiça deverá procurar o devedor por 2 vezes em dias distintos; havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o 

ocorrido (art. 830, §1º, do CPC).

 7 - Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, não 

havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, por 

meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do devedor.

8 - Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o 

caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba 

honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC).

Expeça-se o necessário.

 CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 14 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62538 Nr: 1376-84.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1376-84.2017.811.0085 (Código 62538)

Vistos.

Em tempo RETIFICO o erro material constante da sentença proferida às fls. 

46/47, que deixou de expedir a certidão dos honorários ao advogado 

nomeado nos autos.

Desta forma, considerando que os honorários serão fixados consoante 

apreciação equitativa do Juízo, atendidos ao grau de zelo do profissional, 

a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para tal serviço, REDUZO os honorários 

anteriormente fixados à fl. 14 e DETERMINO a Serventia do juízo para que 

expeça-se certidão em favor do(a) advogado(a) nomeado(a), no importe 

de 05 (cinco) URHs, a fim de que possa cobrar os honorários arbitrados 

junto ao Estado de Mato Grosso.

Devidamente expedido a certidão de honorários, aliado ao trânsito em 

julgado, devidamente certificado à fl. 51, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 14 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 628-18.2018.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR a interdição de EVA DA 

SILVA, assim o faço com fulcro no art. 487, I, do CPC, declarando-a 

relativamente incapaz e nomeando como curadora definitiva JORACI 

LEMOS CLAUDINO SILVA, devidamente qualificada.INSCREVA-SE a 

presente sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome da interdita e de 

seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos 

termos do art. 755, §3º do CPC e art. 9º, III, do Código Civil.COMPAREÇA a 

curadora em cartório para a assinatura do termo de curadora 

definitiva.Esta sentença servirá como mandado de Registro de Interdição 
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ao Cartório de Registro Civil competente, devendo este proceder a 

informação da interdição no assento de nascimento da requerida sem 

custas e emolumentos por ser a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita.P.R.I.C.OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil de Terra Nova do 

Norte - MT, encaminhando a presente sentença, que poderá servir como 

ofício.No que tange ao petitório de fls. 65/132, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual para manifestação.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta 

Floresta para Terra Nova do Norte, 14 de abril de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64645 Nr: 873-29.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDRDIETEDDTNDN, AKDSF, KAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES SALES - OAB:20768/O 

MT

 Isto posto, e nos exatos termos do art. 17 § 9°, da Lei n° 8.429/93, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL nos termos em que foi proposta. CITEM-SE as 

partes requeridas para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem o 

pedido, advertindo-os que não sendo contestada presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial.Havendo contestação, INTIME-SE 

a parte autora para, querendo, apresentar impugnação.DETERMINO a 

intimação da parte requerida KLAYTON ANTÔNIO FIDELEX para, no prazo 

d o  0 5  ( c i n c o )  d i a s ,  r e g u l a r i z a r  s u a  r e p r e s e n t a ç ã o 

processual.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 15 de abril de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53437 Nr: 533-27.2014.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:OAB/SP 

341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:OAB/MT 21118/O, EURIDES PARRON PARRON - OAB:OAB/MT 

20.719, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIAS - OAB:17.293-O-MT, 

RONALDO ALVES PICOLI - OAB:OAB/MT 26711/O

 Processo nº 533-27.2014.811.0085 (Código 53437)

Vistos.

Considerando o petitório de fl. 173, aliado ao parcial provimento do recurso 

impetrado pela requerida, qual fixou a pensão alimentícia em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, retroagindo seus efeitos à 

data da citação, DETERMINO a expedição de Ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS para promover com o desconto da verba alimentar 

junto ao benefício de Auxílio-Doença n. 552.055.982-8 em nome do 

beneficiário DIRCEU DE MOURA, no valor correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, em favor dos menores. 

Deverá tal valor ser encaminhado na Conta Bancária da genitora dos 

menores, Sra. Jessica Dayane de Arruda Damm Moura (Banco do Brasil – 

Agência n. 3.863-6 – Conta Corrente n. 11.641-6).

Outrossim, ENCAMINHE-SE os documentos solicitados pelo Defensor 

Público Estadual, conforme manifestação de fls. 174/174.

Após, INTIME-SE a parte autora para que, querendo, manifeste-se no que 

entender de direito, fixando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 15 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68127 Nr: 876-47.2019.811.0085

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY ANTONIO CARDOZO DA 

SILVA, Cpf: 02894403194, Filiação: Maria Aparecida Domingues e Marcos 

Antonio Cardozo da Silva, data de nascimento: 31/10/1987, brasileiro(a), 

natural de Terra Nova do Norte-MT, convivente, borracheiro, Telefone 66- 

99958-4883. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do autor do fato, atualmente em lugar 

incerto e desconhecido, do inteiro conteúdo distpositivo da decisão de fls. 

09-11, adiante transcrito: "...Isto posto, DETERMINO seguintes 

providências em relação ao ofensor: I) Proibição de se aproximar da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 100 (cem) 

metros; II) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação; III) Afastamento da 

ofendida, sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos 

e alimentos; Em relação ao pedido de afastamento do lar, domicílio ou local 

de convivência em desfavor do autor do fato, INDEFIRO-O, por ora, uma 

vez que não foi informado nos autos a coabitação familiar entre os 

mesmos, bem como INDEFIRO o pedido de separação de corpos, uma vez 

que foi noticiado nos autos a separação de fato. Quanto aos alimentos 

provisionais ou provisórios de dois salários mínimos, os INDEFIRO, por 

ausência de demonstração da necessidade e possibilidade. Concernente 

ao pedido de recondução da ofendida e dependentes ao respectivo 

domicílio, após o afastamento do agressor, INDEFIRO, tendo em vista que 

foi indeferido o pedido de afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência em desfavor do suposto agressor. Saliento que, no 

cumprimento do mandado – que deverá ocorrer com muita calma e 

ponderação – o Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por 

ora, apenas se trata de medida liminar. Fica o agressor advertido que o 

não cumprimento da determinação poderá importar na revisão das 

medidas ora determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os 

requisitos legais, na decretação de sua prisão preventiva, conforme 

autoriza o artigo 19, § 2º, c/c artigo 20, da Lei nº 11.340/2006, podendo o 

mesmo incorrer no delito tipificado no artigo 24-A da mesma Lei. Nos 

termos do artigo 22, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, poderá ser autorizado o 

concurso da força policial, visando garantir a efetividade das medidas. 

Intime-se a vítima acerca de todos os atos processuais, devendo 

atentar-se para a proibição contida no parágrafo único, do artigo 21, da 

Lei nº 11.340/2006, o qual dispõe que não poderá a ofendida entregar as 

intimações ou notificações ao agressor. Notifique-se o Ministério Público 

(art. 19, § 1º, Lei n. 11.340/2006). As medidas terão vigência pelo prazo 

de 06 (seis) meses, contados do dia em que tomou ciência a ofendida. 

Decorrido o prazo supracitado, DETERMINO a intimação pessoal da vítima, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se pretende a manutenção 

das medidas, consignando que a inércia importará na revogação, em 

virtude da desistência tácita. Serve a presente decisão como MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA e/ou no que couber."

Resumo da Inicial: Trata-se de medida protetiva apresetnada em desfavor 

do autor do fato, distribuida sob o código 66127.

Despacho/Decisão: Processo nº: 876-47.2019.811.0085 (Código 

68127)Vistos.AGUARDE-SE o transcurso do prazo estipulado às fls. 

09/11 e, após, CUMPRA-SE o remanescente da decisão 

retrocitada.Considerando a certidão de fl. 15, EXPEÇA-SE edital de 

intimação da decisão de fls. 09/11, em face do autor dos fatos WESLEY 

ANTONIO CARDOZO DA SILVA, pelo prazo de 15 (quinze) dias.Em 

cumprimento à campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara cumpra com as determinações supramencionadas com 

a maior brevidade possível.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 09 de 

março de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ercílio Giacomel, digitei.

Terra Nova do Norte, 13 de abril de 2020
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Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56921 Nr: 1223-22.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO SOUZA, Cpf: 00297393146, 

Rg: 15682396-0, Filiação: Alaídes de Oliveira Souza e José Carlos de 

Souza, data de nascimento: 26/05/1984, brasileiro(a), natural de 

Colider-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 66 8430-0023. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO do autor do fato, acerca da sentença 

de extinção da punibilidade proferida nos autos, bem como para, no prazo 

de 05(cinco) dias, informar nos autos seus dados bancários para a 

restituição da fiança recolhida nos autos, sob pena de perdimento do valor 

ao Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS.

Despacho/Decisão: Processo nº: 1223-22.2015.811.0085 (Código 

56921)Vistos.Considerando a cota ministerial de fl. 99, DETERMINO à 

Serventia do Juízo para que cumpra-se o remanescente de fls. 90/90-v, 

notadamente na expedição de edital de intimação, em face do acusado, 

acerca da sentença de fls. 84/85-v. Em cumprimento à campanha Justiça 

pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de Vara cumpra com as 

determinações supramencionadas com a maior brevidade possível.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ercílio Giacomel, digitei.

Terra Nova do Norte, 13 de abril de 2020

Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60277 Nr: 71-65.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARRARA CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO CARRARA CAMILO DE 

OLIVEIRA, Cpf: 03864803110, Rg: 22098143, Filiação: Cleonice Aparecida 

de Oliveira e Inacio Domarazdki, data de nascimento: 29/12/1990, 

brasileiro(a), natural de Colider-MT, solteiro(a), operador de trator, 

Telefone 66-99624-2961. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal proposta pelo MPE tendo como 

objeto da denúncia a infração ao artigo 306 da Lei 9.503/97, praticada, em 

tese, pelo réu no dia 08 de janeiro de 2017 na cidade de Terra Nova do 

Norte- MT. Frustradas as tentativas de citação pessoal, pelo Juízo 

determinou-se a expedição do presentes edital.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o  n º :  7 1 - 6 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 8 5  ( C ó d i g o 

60277)Vistos.Considerando o teor da certidão de fl. 32 e fl. 36-v, e o 

pugnado pelo parquet às fls. 44/44-v, CITE-SE o acusado por edital, na 

forma do artigo 361 do CPP.Transcorrido o prazo para resposta, 

CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vista dos autos ao representante do Ministério 

Público para se manifestar.Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

d e l i b e r a ç õ e s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 09 de março de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ercílio Giacomel, digitei.

Terra Nova do Norte, 13 de abril de 2020

Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010150-11.2010.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MARIA DALLALBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MANOEL ROSSETTO (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Considerando o ID 31179640 em que houve a 

localização de veículo(s), nos moldes da decisão retro, procedo a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifestar requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010029-70.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SCHWIRCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010029-70.2016.8.11.0085. Vistos. Trata-se de procedimento de 

Cumprimento de Sentença, devendo a Secretaria da Vara promover as 

devidas retificações junto ao sistema PJe. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(condenação e honorários), acrescido de custas processuais, se houver, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010191-02.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO SAMPAIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010191-02.2015.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem delongas, a ausência de impulso 
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processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso III e VI, do CPC. Diante disso, não resta outra alternativa 

senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000573-16.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000573-16.2019.8.11.0085. Vistos. A parte executada ESTADO DE 

MATO GROSSO manejou os presentes embargos de declaração (ID. 

28856831), alegando, em apertada síntese, que a decisão proferida (ID. 

27242491) fora omissa, uma vez que deixou de analisar o termo inicial dos 

juros de mora, com fundamento no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. 

Instada, a embargada deixou transcorrer o prazo in albis (ID. 31052804). 

Vieram conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença ou 

decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia 

doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel 

Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São 

Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às 

hipóteses de cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de 

apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional 

deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de 

ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na 

fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e 

precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito 

das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição 

dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que 

existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de 

uma logicamente significará a negação da outra.” (negritos originais). Pois 

bem. Considerando que a finalidade dos aclaratórios não é a rediscussão 

do julgado embargado, mas sanar o vício aventado, assim passo a fazê-lo. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que de fato houve a 

omissão na decisão proferidam, concernente ao termo inicial dos juros. 

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, razão pela qual, SUPRINDO a omissão ali 

apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, a decisão objurgada deverá 

constar a seguinte redação: “(...) Por outro lado, constato que o cálculo 

apresentado pelo credor também merece correção, na medida em que 

adota termo inicial inadequado para o cômputo dos juros de mora 

incidentes sobre o crédito. Sabe-se que em execução de honorários 

advocatícios os juros de mora são computados a partir da citação, sendo 

que, no caso de embargos à execução, inocorrendo ato dessa natureza, 

deve ser adotada a data da intimação do embargado para oferecer 

impugnação, fato que deverá a Serventia do Juízo certificar nos autos.” 

MANTENHO os demais termos da decisão de ID. 27242491. Devidamente 

certificado a data da intimação para o oferecimento de impugnação e o 

trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos novamente para a Contadoria 

do Juízo para elaboração do cálculo, nos moldes fixados no decisum de 

ID. 27242491, observados o termo inicial constante nesta sentença. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000192-76.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DENISE ZANTEDESCHI GOULART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000192-76.2017.8.11.0085. Vistos. Trata-se de procedimento de 

Cumprimento de Sentença, devendo a Secretaria da Vara promover as 

devidas retificações junto ao sistema PJe. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(condenação e honorários), acrescido de custas processuais, se houver, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. No mais, 

considerando que a parte executada apresentou proposta de acordo de 

ID. 28257270, notadamente no pagamento da quantia de R$ 4.483,62 

(quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a 

aceitação e/ou na apresentação de contraproposta. Saliento que eventual 

decurso do prazo ensejará anuência tácita do acordo, com a consequente 

homologação da transação. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova 

do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-16.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TERRAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000196-16.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. DETERMINO a imediata liberação dos valores bloqueados 

no ID. 29413771. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-75.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ ANTUNES DUARTE (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Diante das diligências infrutíferas, nos moldes da 

decisão retro, passo a INTIMAR a exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-33.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO LIMA PONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000115-33.2018.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000429-66.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. O. (TESTEMUNHA)

J. G. N. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. N. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000429-66.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

937,00 ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: JOAO GUILHERME NONATO DE OLIVEIRA Endereço: SITIO 

NSA SRA APARECIDA, ZONA RURAL, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

Nome: JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: Sítio Guaporé - Próx. à 

Vila São Judas, Próximo a Vila São Judas, após a Mineradora Apoena, 

Zona Rural, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

POLO PASSIVO: Nome: Patrícia Nogueira do Nascimento. Endereço: Rua 

Terezinha Couro Garbim, 668, Santa Fé, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EDUARDO 

SCHNELL NOTHEN para ciência da certidão de honorários ID 31262908. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000953-63.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUEUS DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINOR SENA RODRIGUES OAB - TO3213 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000953-63.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

17.938,00 ESPÉCIE: [Dano Ambiental]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: AV BRASIL, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT 

- CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: IZAQUEUS DA SILVA ARAUJO 

Endereço: Gleba Ritinha II, sn, Zona Rural, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO para impugnar a execução, caso queira, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 535. do CPC), conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da 

juntada do mandado aos autos do processo. 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos 

do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 
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cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-68.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDEMILDE RANGEL REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000155-68.2020.8.11.0077. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CLEIDEMILDE 

RANGEL REIS Vistos, etc. Considerando a certidão retro, CONCEDO à 

parte autora o prazo de cinco dias para pagamento correto das custas 

iniciais, devendo requerer a restituição das custas já pagas, pelo caminho 

ali informado. A expedição do mandado deverá se dar independentemente 

do recolhimento das custas iniciais, observado o pagamento da verba do 

oficial de justiça, e caso não sejam recolhidas corretamente as custas no 

prazo assinalado, deverá ser imediatamente recolhido o mandado. VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000861-85.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI PROFETA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDER MARCIO FERNANDES LEITE OAB - MT26025/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000861-85.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Posse, Aquisição, Esbulho / Turbação / Ameaça, 

Imissão, Imissão na Posse]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE 

(1707) POLO ATIVO: Nome: JOACI PROFETA DA CRUZ Endereço: Rua 

Julião Francisco de Brito, S/Nº, s/n, bairro do Corixo, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARIO MARCIO DE OLIVEIRA Endereço: estrada Rural, no Sitio São José, 

Gleba São José (, S/N, estrada Rural, no Sitio São José, Gleba São José (, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, Impugnando a 

Contestação ID 30105420. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 16 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000311-90.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI SAMPAIO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 CITAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000311-90.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

31.180,84 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: DELCI SAMPAIO BARBOSA Endereço: estrada Modesto 

Vicente da Silveira, 0, sítio São Jose, zona rural, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada do mandado aos autos do processo. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000591-61.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES DE ASSUNCAO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

intimação das partes sobre cálculo da contadoria para expedição de RPVs

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-09.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA DA MATA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

intimação das partes sobre cálculos da contadoria para expedição de 

RPVs

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000469-48.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO BARROS DE LARA (EXECUTADO)

 

intimação do exequente sobre certidão do oficial de justiça e para fornecer 

endereço do executado no prazo de cinco dias, pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-76.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Considerando que a audiência não vai se realizar em virtude da 

suspensão de atos processuais pela Portaria-Conjunta 249/2020-TJMT, 

vista à parte autora sobre contestação, prazo de dez dias.

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000195-72.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHON LENON MOREIRA DE SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARINEI PIVA OAB - SC36146 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000195-72.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do Denunciado, ARINEI 

PIVA - OAB/SC 36.146, acerca da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Oitiva Sala: VERA - Instrução e Julgamento Data: 

08/06/2020 Hora: 13:00, onde será realizada proposta de não persecução 

penal nos termos e condições apresentados pelo Ministério Público 

Estadual do Juízo Deprecado. VERA, 16 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000098-72.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CHAGAS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000098-72.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o advogado do 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação de 

ID nº 31315006. VERA, 16 de abril de 2020.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 1589-73.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Cardoso Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR EUGÊNIO KAVALEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela Requerente e CONDENO o Requerido a pagar a parte 

autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação.Custas e honorários pelo Requerido, estes últimos fixo em 10% do 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 

15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, 

conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.JORGE HASSIB 

IBRAHIMJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 131725 Nr: 2579-59.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, VINÍCIUS FERRARIN 
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HERNANDEZ - OAB:

 Código nº 131725

VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 

mencionadas, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 29 

DE JUNHO DE 2020, às 14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131183 Nr: 2278-15.2019.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARMEM CRISTIANE SCHROEDER, Cpf: 

70459254170, Rg: 2482571, Filiação: Eva Dias de Souza e Romeu 

Schroeder, data de nascimento: 26/05/1994, brasileiro(a), natural de São 

Felix do Xingu-PA, solteiro(a), Telefone 66 9 9977-6244. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE ACERCA DO TEOR 

DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA.

Sentença: Vistos em “Semana pela Paz em Casa”. Trata-se de pedido de 

medida protetiva formulado por CARMEM CRISTIANE SCHROEDER em 

desfavor de DANIEL MAURI SOUZA DOS SANTOS, com base na Lei nº 

11.340/2006. Entre um ato e outro, foi determinada a intimação da 

requerente para informar se possui interesse na manutenção das medidas 

protetivas deferidas (ref. 26). Conforme certidão juntada aos autos à ref. 

30, o Oficial de Justiça certificou que a intimação da parte requerente foi 

negativa, sendo que em contato telefônico, a vítima informou que o 

requerido estaria residindo em Rondonópolis-MT com outra companheira. 

Instado, o Ministério Público pugnou pela extinção e arquivamento do feito 

(ref. 33). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, é válida a expedição de 

comunicações processuais expedidas para o endereço constante dos 

autos, uma vez que é dever da parte manter o endereço atualizado no 

processo. Assim, em não sendo atendida a intimação, tem-se por 

configurado o abandono da causa. Assim, considerando que a parte 

requerente mudou de endereço sem informar nos autos, afigura-se nítido 

o seu desinteresse na conservação das medidas antes deferidas. Diante 

do exposto, REVOGO as presentes medidas protetivas e ante a cessação 

de sua necessidade, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Tomem-se as seguintes providências: 1) Encaminhe-se cópia da presente 

sentença à Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da 

Polícia Militar desta Comarca; 2) Tendo em vista sua não localização, 

intime-se a vítima por edital; 3) Dê-se ciência ao Ministério Público. 5) Por 

fim, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE autos com as baixas e 

cautelas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GRACIELI DOS SANTOS 

RIBEIRO, digitei.

Vera, 13 de março de 2020

Everton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 126358 Nr: 2867-41.2018.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, LARISSA INA GRAMKOW - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2867-41.2018.811.0102 (Código nº 126358) (...) Posto isso, 

DECRETO hoje, 15 de abril de 2020, horário da assinatura digital, nos 

termos do artigo 53 c/c artigo 73, inciso II, da Lei nº 11.101/05, a 

FALÊNCIA da empresa AUTO POSTO SORRISÃO LTDA, qualificada nos 

autos. (...) 18) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. P. I. C. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 125284 Nr: 2953-21.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIACOMELLI ARMAZENS GERAIS LTDA, MOACIR LUIZ 

GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298, MARCOS ROGÉRIO MENDES - OAB:16.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual, ex 

officio e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, § 3º, do Código de Processo 

Civil.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CONDENO a Autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que a parte Autora é beneficiária da 

gratuidade de justiça.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE, 

com as baixas de estilo.JORGE HASSIB IBRAHIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 125992 Nr: 2711-53.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Código nº 125992

Vistos.

Intime-se a parte autora a fim de se manifestar acerca da petição de REF. 

31, no prazo de 05 (cinco) dias.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 131919 Nr: 2690-43.2019.811.0102

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSDA, VCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos artigos 41, § 1º, 45, 165 e 166 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1.618 do Código Civil, 
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JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, razão porque DEFIRO o pedido de 

adoção, constituindo o vínculo de filiação entre os adotantes Paulo Sérgio 

de Araújo e Valdirene Carminatti de Araújo e a adotanda Vitória Venturo 

Porfírio, sendo que passará a se chamar PAULA VITÓRIA CARMINATTI DE 

ARAÚJO, tendo como pais os ora adotantes e os respectivos avós 

maternos e paternos.Sem custas, nos termos do artigo 141, § 2º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.Transitada em julgado a sentença, 

EXPEÇA-SE o mandado de inscrição no registro civil competente para 

cancelamento e realização de novo registro, observando-se fielmente as 

determinações contidas no artigo 47 da Lei nº 8.069/90, com redação 

dada pela Lei nº 12.010/2009. Nenhuma observação sobre a origem do ato 

poderá constar nas certidões do registro. Oportunamente, com o retorno 

dos expedientes emitidos, ARQUIVE-SE o presente com as devidas baixas 

e anotações, atentando-se ao Segredo de Justiça.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jorge Hassib IbrahimJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 118965 Nr: 2426-94.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MISAEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do novel Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiário da 

gratuidade de justiça.Com o trânsito em julgado, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 124422 Nr: 1991-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCMIL LAMINADOS E COMPENSADOS MISTURINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que a parte autora não providenciou a 

emenda à inicial, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição.Custas remanescentes pelo 

autor.Com o trânsito em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-SE os 

autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.JORGE HASSIB IBRAHIMJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 130979 Nr: 2176-90.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-O

 Código nº 130979

VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 

mencionadas, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 23 

DE JUNHO DE 2020, às 15h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-73.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DA SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000053-73.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao 

Recurso inominado de ID nº 31206741. VERA, 16 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-46.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO GERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V MONTANHEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Número do Processo: 

1000684-46.2019.8.11.0102 REQUERENTE: SAULO GERALDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDA: V MONTANHEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

EIRELI - EPP Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por SAULO GERALDO DE OLIVEIRA 

em desfavor de V MONTANHEI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI. 

Da revelia. A Reclamada, apesar de devidamente citada, deixou de 

comparecer na audiência de conciliação e de apresentar contestação, 

tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço à revelia. Entrementes, 

nem mesmo foi feito a oferta de contestação, por advogado regularmente 

constituído, ou a presença deste na audiência, salvo se for por motivo 

justificado, mesmo não sendo as hipóteses no caso dos autos, apenas à 

guisa de entendimento doutrinário acerca do assunto em tela. Preleciona o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/1995 que: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Do Mérito. Notícia o Reclamante 
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que é credor da Reclamada na importância R$ 5.276,00 (cinco mil, 

duzentos e setenta e seis reais), representada por dois cheques, Cheque 

nº 039111, Agência 0833, Banco HSBC, Conta nº 00034-0, emitido em 

16/09/2017, na importância de R$ 2.638,00; - Cheque nº 039112, Agência 

0833, Banco HSBC, Conta nº 00034-0, emitido em 30/09/2017, na 

importância de R$ 2.638,00; com a atualização restando devido o total de 

R$ 7.493,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais), conforme 

narrativa dos fatos e cártulas apresentadas (ID Núm. 24458413 e 

24458413, 24458422 e 24458422). Em conformidade com o Enunciado 5 

do FONAJE, a correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor, que é a situação do presente caso. Assim, uma vez 

comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, cumpre à parte ré 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Conforme 

determina o artigo 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), possui o prazo 

de 06 meses para promover a ação de execução do cheque, contados a 

partir da expiração do prazo de apresentação, que pode ser de 30 dias, 

quando emitido na mesma praça do pagamento ou de 60 dias, quando 

emitido fora da praça de pagamento, a praça de pagamento que se refere 

a lei, é o local do banco sacado. Expirado o prazo acima, culmina a 

prescrição do cheque para mover ação de execução, restando a o 

credor, promover a presente ação de locupletamento ilícito/Cobrança. O 

prazo para ajuizar a ação de locupletamento ilícito é de 2 (dois) anos, 

contados a partir da prescrição do cheque para execução, conforme 

dispõe, artigo 61 da Lei do Cheque, conforme segue: Art . 61 A ação de 

enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se 

locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 

2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista 

no art. 59 e seu parágrafo desta Lei. No presente caso, verifica-se que os 

cheques vindicados são datados em 16 de setembro de 2017 e 30 de 

setembro de 2017, e a ação teve sua propositura em 30/09/2019. Ante o 

exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço à REVELIA da 

reclamada e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Reclamado a pagar a importância de $ 7.493,00 (sete mil, 

quatrocentos e noventa e três reais), acrescida de juros legais (1% ao 

mês) a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

vencimento da obrigação, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahi

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-27.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000015-27.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao 

Recurso inominado de ID nº 31247752. VERA, 16 de abril de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 11/2020 
 

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 

 

CONSIDERANDO a necessidade de Oficiais de Justiça de Plantão, para 

atenderem as medidas de urgência; 

 

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 281/2020, datada de 

7.4.2020, que prorroga o prazo até o dia 30.4.2020, do fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, e o regime 

obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-

19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida 

pelos Oficiais de Justiça no mês de MAIO de 2020, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, 

ficando na escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 

 

Período: Dia 4 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

BAZELICE XAVIER MENDES 

Período: Dia 5 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA 

JOEL VARJÃO ROSA 

Período: Dia 6 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 7 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

MILTON JOSÉ BARRETO 

Período: Dia 8 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA  

REJANE DIAS DE SOUZA 

Período: Dia 11 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

SIRLENE APARECIDA SILVA 

Período: Dia 12 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
SANDRA CRISTINA BARRETO 

VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 13 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
BAZELICE XAVIER MENDES 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

Período: Dia 14 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA 

JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 15 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
JOEL VARJÃO ROSA 

JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 18 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

Período: Dia 19 de MAIO de 2020 

Oficial (a): MILTON JOSÉ BARRETO 
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REJANE DIAS DE SOUZA 

Período: Dia 20 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
SANDRA CRISTINA BARRETO  

SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

Período: Dia 21 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
SIRLENE APARECIDA SILVA 

VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 22 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA 

Período: Dia 25 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
JOEL FERREIRA DAS NEVES  

JOEL VARJÃO ROSA 

Período: Dia 26 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
JORGE LUIZ DE MOURA 

KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 27 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

SANDRA CRISTINA BARRETO  

Período: Dia 28 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
REJANE DIAS DE SOUZA 

MILTON JOSÉ BARRETO 

Período: Dia 29 de MAIO de 2020 

Oficial (a): 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA  

SIRLENE APARECIDA SILVA 

 

Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas 

pelos Oficiais de Justiça designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 

 

Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto ficar 

no plantão. Caso não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho escalado, 

observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala ficará de plantão na 2ª Vara 

Criminal. Caso não seja possível, também por motivo justificável, será substituído pelo penúltimo 

plantonista da escala.  

 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

 

Barra do Garças, 14 de abril de 2020. 

 

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

                                                   JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

 

PORTARIA nº 43/2020 
 

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações 

da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário 

no Estado de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do 

JUVAM – Juizado Volante Ambiental, datado de 2.7.2012; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

17/2019/CM, de 2.9.2019, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

 

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 281/2020, datada de 

7.4.2020, que prorroga o prazo até o dia 30.4.2020, do fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, e o regime 

obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-

19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o 

mês de MAIO de 2020, integrada pelos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao 

Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional do Polo IX, que será 

iniciado após o encerramento do horário do expediente das sextas-feiras e/ou vésperas de feriados e terá seu 

término no início do expediente do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente: 

 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 1º, 2 e 3 de MAIO de 2020 

Juiz (a): 
ALEXANDRE MEINBERG CEROY 

Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 4 a 8 de MAIO de 2020 

Juiz (a): 
CARLOS AUGUSTO FERRARI 

Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

JOSÉ FERNANDO CARVALHO 

SANTOS - Fone: (66) 99952-5967                              

Período: 

1º.5.20   à   8.5.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
Fone: (66) 99215-3148 e 98401-4453 

Período: 

1º.5.20   à   8.5.20 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 9 e 10 de MAIO de 2020 

Juiz (a): 
CARLOS AUGUSTO FERRARI 

Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefone: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 11 a 15 de MAIO de 2020 
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Juiz (a): 

FERNANDO DA FÔNSECA MELO 

Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  

da Comarca de Barra do Garças – MT  

Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO 

Fone: (66) 98405-9304                                                     

Período: 

8.5.20   à   15.5.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
BAZELICE XAVIER MENDES 
Fone: (66) 99226-1365  

Período: 

8.5.20   à   15.5.20 

 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 16 e 17 de MAIO de 2020 

Juiz (a): 

FERNANDO DA FÔNSECA MELO 

Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  

da Comarca de Barra do Garças – MT  

Telefones: (66) 3402-4400 

 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 18 a 22 de MAIO de 2020 

Juiz (a): 
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

WAGNO CARVALHO DE BRITO 

Fone: (66) 99601-1974                           

Período: 

15.5.20   à   22.5.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
BENEDITO VENTURA G. DA SILVA 

Fone: (65) 99967-8158 

Período: 

15.5.20   à   22.5.20 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 23 e 24 de MAIO de 2020 

Juiz (a): 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 25 a 29 de MAIO de 2020 

Juiz (a): 
ALEXANDRE MEINBERG CEROY 

Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

NILCELAINE TÓFOLI 

Fone: (66) 99955-4385                            

Período: 

22.5.20   à   29.5.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
JOEL VARJÃO ROSA 

Fone: (66) 99988-1690 

Período: 

22.5.20   à   29.5.20 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 30 e 31 de MAIO de 2020 

Juiz (a): 
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE 

Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

STÉPHANO BRITO 

Fone: (65) 99622-0088                            

Período: 

29.5.20   à   31.5.20 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: 
JORGE LUIZ DE MOURA 
Fone: (66) 99205-2624 

Período: 

29.5.20   à   31.5.20 
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Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil 

imediatamente seguinte, para a devida distribuição, encaminhando a Ata do Plantão à Central de 

Administração (Cap. 1, Seção 7, item 1.7.11 – CNGC). 

 

Art. 3º - O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final 

do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário do 

expediente do primeiro dia útil subsequente, enquanto que o plantão semanal terá início após o 

encerramento do expediente forense (19h-MT) do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do 

expediente do próximo dia útil (12h-MT), assim sucessivamente.  

 

Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, 

responderá também pelas eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação da existência de 

conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente. 

 

Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, aos 

senhores Magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados. 

 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

 

Barra do Garças, 15 de abril de 2020. 

 

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

                                                 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO  

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO 

NA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT 

 

EDITAL N. 004/2020-DF 

 

ANEXO I – FISIOTERAPIA 

 

NOME CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

6.1.1. Tempo 

de serviço 

público na área 
de 

credenciamento 

6.1.2. Tempo 

de experiência 

profissional na 
área de 

credenciamento 

6.1.3. À formação 

acadêmica: a) doutorado 

na área; b) doutorado 

fora da área; c) mestrado 
na área; d) mestrado fora 

da área; e) especialização 

na área; f) especialização 

fora da área; 

g) À 

participação 

em 

congressos, 
seminários 

e cursos de 

extensão, 

na área; 

Total 

de 

Pontos 

SITUAÇÃO 

MAGDA 

RÚBIA 

MORAES 

CASTELO 

BRANCO 

2,0 3,0 e) 5,0 

0,25 

(excedeu 
pontos - 

item 

6.1.3.1) 

10,00 1ª CLASSIFICADA 

HELMUT 

JOSÉ PREZA 

DALTRO 

2,0 3,0 c) 2,0 e) 2,0 0,25 9,25 2º CLASSIFICADO 

TEREZA 

REGINA 

LACERDA 

TAQUES 

2,0 3,0 e) 2,0 0,25 7,25 3ª CLASSIFICADA 

ELOISA 

DREYER 

GALINA 

2,0 3,0 e) 1,0 f) 0,5 0,25 6,75 4ª CLASSIFICADA 

CAROLINA 

TOTTI 

BETTINI 

2,0 3,0 e) 1,0 0,25 6,25 5ª CLASSIFICADA 

WAGNER 

FERRI 

ROMANIN 

- 3,0 e) 1,0 0,25 4,25 6º CLASSIFICADO 

ADRIANE 

APPIO 
2,0 1,2 f) 0,5 0,25 3,95 7ª CLASSIFICADA 

LUCAS 

BATISTA 

JUNQUEIRA 

- 1,8 e) 1 0,25 3,05 8º CLASSIFICADO 

DANIELE 

DIAS DE 

OLIVEIRA 

1,0 0,6 e) 1,0 0,25 2,85 9ª CLASSIFICADA 

ANTONIO 

JULIÃO 

JUNIOR 

1,0 0,6 e) 1,0 0,25 
2,25 

(CD*) 
10º CLASSIFICADO 

CAROLINE 

OTTANO DO 

AMARAL 

- - e) 2,0 0,25 
2,25 

(CD*) 
11ª CLASSIFICADA 

RAYZA 

CAMPOS 

NOGUEIRA 

- - e) 2,0 0,25 
2,25 

(CD*) 
12ª CLASSIFICADA 

JAQUELINE 

MOERGENER 
- 0,6 e) 1,0 0,25 1,85 13ª CLASSIFICADA 

ELIZÂNGELA 

FELIX DE 

JESUS DE 

ARAUJO 

- - e) 1,0 - 1,0 14ª CLASSIFICADA 

ANA PAULA 

RECH 

PASCOAL 

- 0,6 - 0,25 0,85 15ª CLASSIFICADA 
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CARLA DE 

FÁTIMA 

BARROS 

RIBEIRO 

- - f) 0,5 0,25 0,75 16ª CLASSIFICADA 

SIMONE 

APARECIDA 

CABRAL 

- - - 0,25 
0,25 

(CD*) 
17ª CLASSIFICADA 

MARILEISE 

RODRIGUES 

LUCAS 

LISBOA 

JULIÃO 

- - - 0,25 
0,25 

(CD*) 
18ª CLASSIFICADA 

ANIKE 

REGINA 

NASCIMENTO 

SELENE 

- - - 0,25 
0,25 

(CD*) 
19ª CLASSIFICADA 

NYARA DIAS 

COSTA 

WALDOW 

- - - 0,25 
0,25 

(CD*) 
20ª CLASSIFICADA 

FERNANDA 

CRISTINA 

SANTOS DO 

AMARAL 

- - - 0,25 
0,25 

(CD*) 
21ª CLASSIFICADA 

MALU MARIA 

KAWAMATA 

DOS SANTOS 

- - - 0,25 
0,25 

(CD*) 
22ª CLASSIFICADA 

MILENE 

PEREIRA 

LOPES 

PAULINO 

- - - 0,25 
0,25 

(CD*) 
23ª CLASSIFICADA 

PATRÍCIA 

VALENTIN 

DE 

CARVALHO 

- - - 0,25 
0,25 

(CD*) 
24ª CLASSIFICADA 

JHON 

HERBERT 

SANTANA 

DOS SANTOS 

- - - 0,25 
0,25 

(CD*) 
25º CLASSIFICADO 

ISABELE 

SALVATORI 

ISLER 

- - - 0,25 
0,25 

(CD*) 
26ª CLASSIFICADA 

VAGNER 

JUNIOR 

GONÇALVES 

DUARTE 

- - - - - DESCLASSIFICADO 

 

*CD – Critério de desempate: Edital 001/2020 - Item 6.3 “Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, 

serão aplicados os seguintes critérios de desempate, para classificação: a) candidato com maior idade, nos 

termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003”. 
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ANEXO II – PSICOLOGIA 

 

NOME CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Total 

de 

Pontos 

SITUAÇÃO 
 

6.1.1. Tempo 
de serviço 

público na área 

de 

credenciamento 

6.1.2. Tempo 
de experiência 

profissional na 

área de 

credenciamento 

6.1.3. À formação 

acadêmica: a) 

doutorado na área; b) 
doutorado fora da área; 

c) mestrado na área; d) 

mestrado fora da área; 

e) especialização na 
área; f) especialização 

fora da área; 

g) À 

participação 

em 
congressos, 

seminários 

e cursos de 

extensão, 
na área; 

ELIÉTE 

LOPES 

COSTA 

2,0 3,0 e) 2 f) 1,5 0,25 8,75 1ª CLASSIFICADA 

VANESSA 

CRISTINA 

DOS SANTOS 

PEREIRA 

2,0 3,0 e) 1,0 f) 0,5 0,25 
6,75 

(CD*) 
2ª CLASSIFICADA 

DANIELA 

BUGS 

KLAFKE 

2,0 3,0 e) 1 f) 0,5 0,25 
6,75 

(CD*) 
3ª CLASSIFICADA 

SAMIRA 

MARTINS 

GARIB 

2,0 3,0 f) 1,0 - 6,0 4ª CLASSIFICADA 

NEIVA DE 

SOUSA 

BARBOSA DE 

LIMA 

2,0 2,4 - 0,25 4,65 5ª CLASSIFICADA 

RAYANNA 

SOUZA 

FERREIRA 

2,0 1,2 e) 1,0 - 4,2 6ª CLASSIFICADA 

NELCIONE 

RODRIGUES 

DA SILVA 

2,0 1,8 - - 3,8 7ª CLASSIFICADA 

HONORA 

PÂMELA 

VAZ DOS 

SANTOS DIAS 

-  e) 1,0 0,25 1,25 8ª CLASSIFICADA 

ADÃO 

WELLINTON 

SILVA SALES 

DOS SANTOS 

- - - 0,25 0,25 9ª CLASSIFICADO 

KAROLINE 

MARIS DE 

OLIVEIRA 

- - - 0,25 0,25 
Item 5.1.X e XI 

DESCLASSIFICADA 

HIURY 

RUFINO DE 
LIMA 

- - - 0,25 0,25 

item 5.1.VII, IX, X, 

XI e XII 
DESCLASSIFICADO 

KAROLINE 
MARIS DE 

OLIVEIRA 

- - - 0,25 0,25 
Item 5.1.X e XI 

DESCLASSIFICADA 

BEATRIZ 

GARCIA 

RUFATO 

- - - - 0,0 
Item 5.1, VII 

DESCLASSIFICADA 

 

*CD – Critério de desempate: Edital 001/2020 - Item 6.3 “Na ocorrência de empate na pontuação de 

candidatos, serão aplicados os seguintes critérios de desempate, para classificação: a) candidato com maior 

idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003”. 
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